
Rozměry      2300 mm (d) x 540 mm (š) x 511 (v)
Nosná konstrukce – nohy lavičky   Nerezová ocel o tloušťce 4 mm
Vrchní část konstrukce    Nerezová ocel o tloušťce 4 mm
Sedací plocha     Antivandal polykarbonát 12 mm s vysokou odolností
Maximální nosnost    400 kg/m2
Hmotnost lavičky     200 kg
Odolnost proti vniknutí vody   IPx8 do 200 mm od úrovně země
Provedení     Antivandal + Antigraffiti (volitelné)
Způsob uchycení k zemi (do pevného povrchu)  8x šroub M16

Kumulovaný výkon fotovoltaické sestavy
Způsob uchování elektrické energie
Regulátor napětí pro fotovoltaické panely s 
ochranou proti přepětí a inteligentním 
mechanismem dobíjení elektrické energie
Výdrž baterie při nemožnosti dobíjení z 
fotovoltaických panelů (nepřízeň počasí, zakrytí, 
noc)
Výstupní napětí USB portů
Připojení k internetu
Vstupní periferie pro připojení
Zabezpečení výstupních periferií
Řídící systém
Nouzové tlačítko z mechanicky odolného materiálu 
napojené na Integrovaný záchranný systém (při 
stisku déle jak 3 vteřiny dojde k vytočení linky 112)
Spojení s Integrovaným záchranným systémem
Senzory
Komunikace pro sdílení dat ze senzorů
Rozšíření periferií
Odolnost proti mlžení
Ochrana před vybitím

130 Wp
Plynotěsný akumulátor 170 Ah
MPPT 20 A

až 10 dní

5 V pro připojená zařízení
LTE modem s rychlostí až 150 mbps
2 až 4x USB port, 1x Qi
Ochrana proti zkratu, přepětí, podpětí, přěpólování
PLC IoT AC SMART
Krytí IP 57, LED podsvětlení

GSM modul + mikrofon + reproduktor
Teplota, vlhkost, tlak, CO2
API REST
Možnost vybavenívysoce odolnými kabely FuseChicken
Nucená ventilace, automatický režiim spouštění
Automatické odpojení zátěže při překročení kritické úrovně napětí

 Chytrá lavička sCITYpro představuje to 
nejmodernější, co se v oblasti chytrého mobiliáře vyrábí. 
Kombinace kvalitních materiálů s vysokou odoplností 
zaručuje, že lavička bude velmi dobře odolávat vandalismu a 
překoná životnost běžného mobiliáře. Lavička využívá solární 
energii, tudíž je možné ji umístit prakticky kamkoliv, kam 
dopadají sluneční paprsky. Montáž se provádí buď napevno 
přichycením pomocí závitových tyčí nebo mobilně, kdy je na 
lavičku zespodu nasazen spodní rám, který zajišťuje její 
stabilitu. 
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