Dé Autonome Lichtmast 2.0!

URIAH®

NU VERKRIJGBAAR
NEDERLANDS PRODUCT

Modulair op te bouwen
1e autonome openbare verlichting die modulair op te bouwen
is waardoor het vrijwel in iedere hoogte te leveren is.
Hierdoor is de URIAH® zowel geschikt voor gemeentes,
provincies en rijksoverheid.

Smart Lighting
Slimme communicatiesoftware voor volledige
bediening en monitoring van het hele systeem op afstand.
Uit te breiden met verschillende opties als geluidmeting,
fijnstofmeting, camera en dataverzameling.

Drie uitvoeringen
De URIAH® IS te verkrijgen in drie uitvoeringen: volledig
autonoom, hybride en met teruglever functionaliteit naar grid/
accu.

Kwaliteitsmasten
De mast is geproduceerd door PFM Stalen Masten, nummer 1
stalen masten leverancier. Kwaliteit en degelijkheid
gegarandeerd.

Goede kwaliteit zonnepaneel
A-grade monokristallijn zonnepaneel met perc cellen en een
paneel efficiëntie groter dan 17%, afdekking van gehard glas,
levensduur 25 jaar.

Kwaliteitsarmaturen
De URIAH® is leverbaar met armaturen van Schréder. Vraag
naar de mogelijkheden.

LiFePO4 batterij
Meer dan 5000 laad/ontlaad cycli, met 1.440 kWh vermogen,
hoge energiedichtheid, niet vervuilend, veilig en stabiel,
warmtebestendig. Levensduur 14 tot 15 jaar!

Milieuvriendelijk en geld besparend
Milieuvriendelijk door gebruik van zonne-energie, geen
extra CO2-uitstoot, geen elektriciteitsaansluiting nodig en geen
elektriciteitskosten. Makkelijk en snel te plaatsen.

€

URIAH® Dé Autonome Lichtmast 2.0!
Nu beschikbaar
Met gepaste trots presenteren wĳ onze nieuwste eigen productie URIAH®
Solar Lichtmast; Dé autonome lichtmast 2.0! De URIAH® is uitermate
geschikt voor doorgaande wegen, hoofdwegen, parkeerterreinen, etc.
De URIAH®, gekenmerkt door de hexagonale vormgeving, is een volledig
autonome lichtmast die werkt op zonnepanelen en speciaal voor de
Nederlandse weersomstandigheden is ontwikkeld. De huidige autonome
lichtmasten hebben vaak onvoldoende capaciteit om 15-16 uur te branden
gedurende de lange winternachten. Er is overdag te weinig licht om de
accu voldoende op te laden, terwĳl de lamp juist langer moet branden.
De URIAH® is daarom uitgerust met twee verbeterde componenten die hier
verandering in aanbrengen: de accu en zonnepanelen.
Het accupack van de URIAH® heeft een totaalvermogen van maar liefst
1440Wh en meer dan 5000 cycles. Dit komt overeen met een levensduur
van zo’n 15 jaar! Dit is niet alleen veel duurzamer, het levert ook een forse
kostenbesparing op ten opzicht van de gangbare 2000 cycle accu’s. Zo
hoeft de accu niet na 5 á 6 jaar al verwisseld te worden wat een besparing
oplevert van maar liefst 60% van de kosten van wegafzetting, manuren en
accukosten!
De Solar Modules (bestaande uit 6 zonnepanelen per Solar Module) zĳn
volledig geïntegreerd in de mast voor een optimale energieopwekking in de
winter. Een Solar Module heeft een totaalvermogen van 300Wp wat
gemiddeld circa 150kWh per jaar* levert. Het zĳn volledig zwarte mono
kristallĳn zonnepanelen die een hoog rendement combineren met een
mooie, rustige uitstraling.
Begin 2019 hebben wĳ de eerste 3 URIAH® Solar Lichtmasten van 6 meter
geplaatst op de Damsterkade te Delfzĳl. Deze mast heeft 2 Solar Modules
met een totaalvermogen van 600Wp en een accu van 1440Wh vermogen.

URIAH® Solar Lichtmast, type URIAH-L6.1 geplaatst op de
Damsterkade te Delfzijl 2019

Met deze configuratie kan de URIAH® op een volle accu zo’n 5 winternachten branden zonder tussentĳdse oplading**.
De URIAH® is in samenwerking met de top 1 mastenleverancier PMF
Stalen Masten geproduceerd en geleverd met een armatuur van Schréder.
De URIAH® is kortom een hoogwaardig Nederlands product tegen een
betaalbare prĳs in zĳn klasse.
Wilt u hier meer over weten of bent u ook geïnteresseerd in een URIAH®
Solar Lichtmast? Neem dan vrĳblĳvend contact met ons op.
* Verwachte opbrengst in jaar 1. Onze berekeningen zijn gebaseerd op de uitkomsten
van PVGIS, een onafhankelijk Fotovoltaïsch Geografisch Informatie Systeem. Dit is een
systeem voor PV berekeningen dat beschikbaar wordt gesteld door de Europese
Commissie en gebruik maakt van een database met de zoninstralingsdata van de
afgelopen 12 jaar.
** Deze berekening is gebaseerd op de uitkomsten van PVGIS (de werkelijkheid kan
afwijken door de weersomstandigheden en locatie) en biedt geen garantie.

URIAH® Solar Lichtmast vroeg in de ochtend op de
Damsterkade te Delfzijl 2019

SOLAR OPLOSSINGEN: CO2-NEUTRAAL, DUURZAAM & BETAALBAAR
Voor meer informatie over onze URIAH® Solar Lichtmast mail
naar contact@sunparkinnovation.com of bel met 06 42 46 14 77.
Adres per 1 maart 2019:
Uw Solar

Specialis

Boerhaavelaan 40, 2713 HX Zoetermeer
www.sunparkinnovation.com

Sun Park Innovation is een onderdeel van Sun Park Investment B.V.

Snel naar de website
met de QR code

