
w w w . co re s o l u t i o n s . g r

Smart Life. Smart Solutions.
Ε Ξ Υ Π Ν Ο Σ  Η Λ Ι Α Κ Ο Σ  Σ Τ ΥΛ Ο Σ

Smart
Solar
Pole



Ο έξυπνος ηλιακός στύλος είναι ένας ηλιακός φορτιστής για κινητές συσκευές. Είναι 
εντελώς αυτόνομη μονάδα, επομένως δεν χρειάζεται να είναι συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό 
δίκτυο. Λειτουργεί μόνο με ηλιακή ενέργεια και έχει σχεδιαστεί για να προσθέτει αξία 
σε κάθε κοινόχρηστο (δημόσιο) χώρο καθώς δίνει τη δυνατότητα φόρτισης κινητών 
συσκευών μέσω θυρών USB και διασύνδεσης στο Internet μέσω 4G Wifi. 

Ο ΕΞΥΠΝΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤYΛΟΣ - ΜΙΑ ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΛΥΣΗ //

Εργασία με χρήση wifi

Προβολή - προώθηση

Κοινωνική συνάθροιση

Φόρτιση κινητών

Smart Life.
Smart Solutions.



Smart Life. Smart Solutions.

Φωτοβολταϊκό
πάνελ

Προσαρμο 

σμένο στην 

κορυφή της 

στήλης

Ομπρέλλα

προστασίας 

χρηστών και 

συσκευών

Κυκλική επιφάνεια

Μπαταρία
Τοποθετημένη σε ασφαλή, 

αντιβανδαλιστική θήκη

USB
Τυπικό USB για φόρτιση 

συσκευών στα 5V.

Καθίσματα*

στη βάση 

της στήλης 

(προαιρετικά)

3 κυκλικά καθίσματα 

*διατίθεται σε 

διάφορα υλικά Προσαρμογή

πρόσβαση σε 

όλους τους 

χρήστες. 

Σχεδίαση που επιτρέπει  

b r a i l l e 

WiFi
Δυνατότητα ενσωμάτωσης 

4G wifi router για ασύρματη 

ευρυζωνική πρόσβαση

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ

• Παραλιακές οδούς
• Αθλητικά κέντρα
• Στάσεις μέσων μαζικής 

μεταφοράς
• Σχολεία & εκπαιδευτήρια
• Σημεία συνάντησης
• Ξενοδοχεία & κάμπινγκ
• Πανεπιστημιακούς χώρους
• Πλατείες, πάρκα 
• Κεντρικά σημεία πόλεων
• Ποδηλατόδρομους &  

πεζόδρομους
• Εμπορικά Κέντρα Μπορείτε να προσθέσετε ακόμη ειδικές λειτουργίες στη 

βασική σύνθεση με την εγκατάσταση wi-fi, αισθητήρων για 

περιβαλλοντικά δεδομένα ή πληροφορίες επισκεπτών καθώς 

και beacons για καμπάνιες μάρκετινγκ.
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ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Δομή: Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 2Β, επικαλυμμένος 

με ένα πλούσιο σε ψευδάργυρο αντιδιαβρωτικό εποξειδικό 

αστάρι.

• Βαφή: Azko Nobel D1000.

• Ηλιακό πάνελ: 30W μονοκρυσταλλικό, ενθυλακωμένο με 

αντιβανδαλιστική προστασία IP65.

• Ελεγκτής φόρτισης: Ενσωματωμένος 6Ay 12V.

• Μπαταρία: 18Ah y 12V.

• Σύνδεσμοι USB: 4 θύρες MUSB

• Τραπέζι και καθίσματα σε σχήμα τριφυλλιού: 

Κατασκευασμένα από HPL Vivix από την Formica σε 

διάφορα φινιρίσματα.

• Ομπρέλα (ανάλογα το μοντέλο): Διαφανές πολυανθρακικό 

4 χιλιοστών, φωτισμός LED και ψηφιακή εκτύπωση 

μεταξοτυπίας (εναλλακτικά: φυσική αχυροσκεπή διαμέτρου 

2,2μ ή ειδικό καπέλο -για τα μοντέλα εσωτερικής χρήσης-)

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ ΤΗΣ 

PREMIUM INTEGRATIVE PREMIUM CLUB BASIC IBIZA

ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

INDOOR INTEGRATIVE INDOOR

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Διασύνδεση 4G WiFi router

• Εφαρμογή Social WiFi

• Υβριδικό ηλεκτρικό σύστημα

• Ειδικός φωτισμός

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
• Σύστημα αισθητήρων περιβαντολογικών 

μετρήσεων

• Σύστημα inbound marketing με χρήση 

beacons

• Σύστημα braille (ενσωματωμένο σε 

μοντέλο PREMIUM INTEGRATIVE)

ΕΙΔΙΚH ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
• Ψηφιακή εκτύπωση σε ομπρέλλα/καπέλο

Είμαστε στη διάθεσή σας να 
διαμορφώσουμε την τελική σύνθεση του 
επιθυμητού μοντέλου σας με βάση τις 
ανάγκες και τις απαιτήσεις σας.


