Působíme na trhu již od roku 1996. Postupným vývojem a kvalitou
poskytovaných služeb jsme se dostali mezi nejvýznamnější dodavatele
v oboru ozvučovací a rozhlasové techniky.

ZÁRUKA
KVALITY

SPOLEHLIVÁ A PROVĚŘENÁ FIRMA - SLAVÍME 25 LET NA TRHU!

INTELIGENTNÍ LAVIČKY

Nová generace inteligentních laviček, díky kterým dokážete nabít mobilní telefon, chytré hodinky, sluchátka nebo také
elektrokolo. Šíří Wi-Fi, disponují ambientním osvětlením, vyhříváním nebo chlazením sedací plochy, také slouží jako
zařízení, která sbírají mnoho informací - od kvality ovzduší až po údaje o používání lavičky v daném místě. Každá lavička je
vybavená solárními panely, které značně šetří energii.

Lavičky jsou vyráběny ve 3 variantách a 4 barvách

Classic

City

Cyklo

Specifikace











Každou variantu lavičky lze

Rozměry: š: 181 cm ; h: 65 cm ; v: 51 cm. Hmotnost: 45 kg. Materiály: aluzinek a hliník.
modifikovat dle vlastních
Solární panely: odolnost vůči vandalismu IK08 (EN62262), výkon na výstupu 99 W.
představ
Li-ion bateriový zdroj: odolnost vůči nízkým teplotám, pokročilé BMS.
2 x Qi bezdrátové nabíjení: kompatibilní se všemi Qi telefony, hodinkami a sluchátkami, stand-by systém šetřící energii.
LED ambientní osvětlení: automatický systém zapnutí a vypnutí, časově nastavitelné v závislosti na ročním období.
Systém chladící povrch sedadla: chlazení vzduchem, automatické spuštění v závislosti na teplotě.
Senzory: tlak, teplota, vlhkost, senzor napájení, počítadlo použití (počet sednutí).
GPS lokalizace v reálném čase: on-line alarm pro změnu polohy, zobrazení umístění.
Zabudovaný server komunikačního systému: 5 letá konektivita, on-line údržba a update zařízení.
Indikátor stavu nabití baterie: integrovaný v těle lavičky (zobrazení stavu 25%, 50%, 75% a 100%).

U verze Cyklo navíc






Vzduchový kompresor: kompatibilní s Presta a Schrader ventilky, automatický systém zapnutí a vypnutí.
Ruční nářadí: šroubováky (křížové a ploché), imbusové klíče (4,5,6), maticové klíče (7,8,9,10,13,14,15,16).
Nabíjecí zásuvky: 3 x konektor pro e-koloběžky (Lime, Bird, Xiaomi, Razor, Segway).
AC zásuvka: 220 V zásuvka, bezpečnostní mechanismus.
Stojan pro kola: kovový.
Doplňkové vybavení

Classic

City

Cyklo

Opěradlo (s integrovanými fotovolt. panely s výkonem na výstupu 66 W)

x

x

x

Opěradlo a područky (s integrovanými fotovolt. panely s výkonem na výstupu 66 W)

x

x

x

Květináč (senzor na měření vlhkosti půdy)

x

x

4 x USB rychlonabíječky (Apple, Qualcomm, Samsung rychlé nabíjení)

x

x

x

Senzory kvality vzduchu (PM2.5, PM10, senzor měření N0 a koncetrace Ozónu)

x

x

x

Wi-Fi hotspot systém (připojení pomocí SIM karty nebo ethernetu)

x

x

x

Vyhřívání povrchu na sezení (automaticiké spuštění v závislosti na teplotě)

x

x

x

Hybridní modul (potřeba stálého napájení, potřebný pro vyhřívání sezení)

x

x

x

LCD displej (19" LCD displej do venkovního prostředí, potřeba permanentního napájení)

x

AI/ML LCD displej (19" outdoor LCD displej, AI kamera snímající chodce)

x

Sídlo: Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2 - Nové Město
Provozovna: Podlesí 12, 757 01 Valašské Meziříčí
obchodní oddělení - tel.: 602 795 223, email: obchod1@rozhlasybartek.cz
asistentka - tel.: 721 913 503, email: asistentka@rozhlasybartek.cz

www.rozhlasybartek.cz

