ספסל חכם :מדריך למותג

ספסל טעינה
אלחוטי Usb

זכוכית רבודה מחוזקת )טריפלקס(

לוח סולרי

תאורת LED

הכירו את

נקודת טעינה אלחוטית

יציאות לטעינה בUSB -
מסגרת פלדה מוצקה

סטלר  -הספסל
הסולרי החכם

מבחר גימורים

אודות סטלר -
הספסל הסולרי החכם ...

הספסל הסולרי סטלר הוא ספסל רב-תכליתי להצבה בחוץ המציע
טעינת  USBלהתקנים ניידים תוך ניצול אנרגיית השמש ללא
חיבורים חשמליים חיצוניים.

העיצוב הפשוט של הספסל מאפשר איסוף של אנרגיה סולרית
ואחסנתה במערכת הסוללות המבוקרת המשולבת כדי
להשתמש בה בכל עת לפי הצורך.

האנרגיה המאוחסנת מפעילה גם תאורת  LEDמוסתרת על הספסל
המבוקרת באמצעות תא פוטואלקטרי וניתן לנצל אותה
לצורך  WI-FIודיווחי מידע אחרים.

האופציות של סטלר -
הספסל הסולרי החכם ...

סטלר  -הספסל הסולרי החכם מציע את כל המאפיינים העיקריים
כסטנדרט ועם אפשרות לשילוב של פונקציות וגימורים
נוספים בהרכבה מיוחדת המותאמת ללקוח

 .1עירוני

 .2פלקסי

 .3מותאם ללקוח

אורבן  -ספסל חכם עירוני

הספסל החכם העירוני מציע מסגרת פלדה מחוזקת באיכות-על,

עם ציפוי אבקה בצבע אפור פחם ) ,(RAL 7016עם אופציות ללוחות-
צד עם אפקט עץ בחיפוי מורכב ,עם לוח עליון מזכוכית  13מ"מ
מחוזקת והגנת קצה.

לספסל החכם הסולרי סטלר יש ארבע יציאות לטעינת  , USBושתי

הספסל החכם העירוני כולל תאורת-פס  LEDבצד התחתון ,והוא מהווה

ספסל מהודר ,אלגנטי ועמיד המתאים לכל סביבה חיצונית.

1.

 .1עירוני

יציאות לטעינה אלחוטית
יציאות לטעינת USB

ספסל חכם פלקסי

הספסל החכם מציע את אותם המאפיינים כמו הספסל החכם

העירוני ,אולם הוא נהנה מגמישות נוספת ביצירת מאפייני

מותג או קניין רוחני או נתינת חסות והזדמנויות לפרסומת על פי
בקשת הלקוח .דבר זה מאפשר לספסל להציג את זהות המותג

הייחודית של הלקוח.

הלוחות בצד התחתון יכולים להיות מצופי אבקה בצבעי

המותג ,וניתן להוסיף גרפיקה לזיהוי המותג ללוחות התחתונים
או לוחות הצד.

2.

 .2פלקסי

אתרים ייחודיים להצגת המותג

ספסל חכם מותאם ללקוח

הספסל החכם המותאם ללקוח מציע את אותם המאפיינים

ואיכות הבנייה כמו הספסל החכם העירוני בתוספת אופציה

להתאמה מיוחדת לצרכי העסק או האתר שלכם .ספסל חכם זה

נותן בידכם הזדמנות ליצור עיצוב המתאים לכל סביבה עוטפת,

והוא תומך ,משלים ומשתלב בכל הנושאים הייחודיים שבחרתם
לזיהוי עסקכם.

3.

גרסה מותאמת בעיצוב נושאי ייחודי של הספסל החכם שלנו שולבה בסביבת הקרנבל

הנמצאת בפארק השעשועים של הכפר הגלובלי באמירויות הערביות המאוחדות.

 .3מותאם ללקוח

אנחנו עיצבנו ויצרנו ספסל חכם המותאם במיוחד לדרישות המחמירות של הלקוח ,בו

מסגרת הפלדה מצופת האבקה היא בצבע האדום המזהה את המותג .לוחות הצד והלוחות
התחתונים מעוצבים גם הם בגרפיקה עוטפת עם לוגו היוצר אפקט תלת-ממדי של עומק,

ומשתלב בנושא הכולל של הפארק.

מפרטים
מידות
• אורך  1680מ"מ

• רוחב  700מ"מ
• גובה  452מ"מ

• משקל  136ק"ג

חוקלל המאתה
• תאורת  LEDסביבתית

• לוחות צד עם נושאים/מותגים
• שילוט/פרסומת
• אופציות לצבעי RAL
• אפשרות לתפקודים רב תכליתיים
• חיישני IOT
• טכנולוגיית  / WIFIאינטרנט

מאפיינים

• אוטונומיה תודות לאנרגיית השמש

• טעינת התקנים ניידים אלחוטית
ובאמצעות כבל USB
• עמיד בפני ונדליזם

• בנוי מחומרים איכותיים

• התקנה קלה וניידות גבוהה
מפרט

• לוח עליון מזכוכית רבודה מחוזקת
)טריפלקס( בעובי  13מ"מ

• מערכת סוללות  VARTAשל 90
אמפר-שעה עם מהפך מבוקר של  10אמפר

• אנרגיה מלוח סולרי פוטואלקטרי
שחור חד-גבישי 100WP

• יציאות  USBחסינות מים 1A/2A

• לוחות צד בבניה מרוכבת עם אפקט עץ

הוראות הרכבה ...

הוראות עיגון לספסל סטלר

הכנת הספסל

בספסלי סטלר יש נקודות עיגון לקרקע בתוך
כל רגל .התהליך להשגת גישה לחורי נקודות
העיגון הוא כדלקמן:

1
2

3
4

הוצא את ארבעת הברגים הממוקמים
בצד הפנימי של כל רגל בנקודות המוצגות באיור.

הסר ברגים מכאן

באיור .בזהירות ,הוצא את  2הלוחות החיצוניים
של הרגל לפי האיור .דבר זה נותן גישה
לשלשת חורי ההרכבה על הרגל )ר' איור(.

החורים לנקודות העיגון הם 16
יהיה בקוטר של לפחות  8מ"מ בשילוב עם דסקית
העיגון מתאימה .בורג עיגון אחד בכל רגל אמור להספיק.
שלושת החורים נותנים בחירה של מיקום והחלטה על
מספר ברגיי העיגון לפי העדפת הלקוח.

לצורך בטיחות בזמן ההובלה ,ספסלי סטלר
מגיעים עם יציאות  BSUותאורת  LEDבמצב
כבוי .להפעלת הספסל ,יש לבצע את הצעדים הבאים:

1
נקודות עיגון כאן

החיצוניים לצורך השלמת ההרכבה ,החזר את הלוחות החיצוניים
למקומם והברג אותם באמצעות הברגים שהוצאו בזמן
הפירוק.

2

1
2

הרם את מכסה הגומי מכל יציאת טעינת
 USBובדוק שה LED -הכחול מואר.

חיישן האור בכף ידך למשך  10שניות לפחות .אורות ה LED -
מתחת לספסל אמורות לדלוק .הסר את כף ידך .
)כאשר הספסל מואר באור יום או נמצא במקום עם תאורה מלאכותית(
לאחר מספר שניות אורות ה  LED -אמורות להסגר אוטומטית.

המחזיקים את הלוח התחתון,

כפי שמציג האיור.

הוצא את הלוח התחתון

ואתר את לוח החשמל.

על לוח החשמל ,העבר את מתג
 USBואת מתג  LEDלמצב דולק.

בדיקות תפקודים

כעת הספסל הסולרי אמור לתפקד באופן
מלא ,אולם הבדיקות הפשוטות הבאות
מוודאות שפעולתו תקינה:

אתר את  6ברגי האבטחה

3

הרכב מחדש את הלוח

התחתון באמצעות
 6ברגי האבטחה.

יציאות לטעינה אלחוטית
יציאות לטעינת USB
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