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Gebruik de kracht van de zon
voor connectiviteit
Armada Mobility, leverancier van een uiteen
lopende reeks aan producten en diensten
voor de openbare ruimte, brengt deze maand
haar Smart Solar Benches (SSB) op de markt.
Accountmanager Roman Druszecki vertelt
over de toepassingen van deze bijzondere
banken en waarom ze in ook in uw gemeente
niet zouden misstaan.

deze maand drie types Smart Solar Benches op de markt, de Mini,
SSB I & SSB II. De Mini bestaat uit een groot zonnepaneel in het
zitvlak en is slagvast en hufterproof. Net als op de SSB I & II, kun
je op de Mini zowel met een USB-verbinding als draadloos een
smart device opladen. Ook zijn alle drie de banken voorzien van
een wifi-hotspot. De landingspagina van de hotspot kan worden
gebruikt om interessante objecten in de omgeving onder de aandacht te brengen. Maar de landingspagina is natuurlijk ook uiterst
geschikt voor commerciële doeleinden.’

Voor gebruikers én beheerders

Data verzamelen, opladen en surfen

Voor gebruikers van de openbare ruimte is een Smart Solar Bench
dus een mooie en handige toevoeging op straat, in het park of campus. Voor professionals in openbare ruimte zijn de SBB I & II ook
ware schatkamers van informatie, legt Druszecki uit: ‘De SSB I & II
kunnen veel data uit de directe omgeving verzamelen, zoals omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid, luchtdruk, CO2 en bezoekersstromen. Daarnaast is ook een (reclame) uiting mogelijk op de
totem die in deze banken is verwerkt. En omdat de banken standalone functioneren en draaien op zonne-energie, zijn zij niet alleen
duurzaam maar ook nog eens makkelijk te plaatsen.’

De Smart Solar Benches zijn toegerust om voor gemeentes belangrijke data in de omgeving te verzamelen, zoals luchtkwaliteit,
geluidsniveaus en bezoekersstromen. Druszecki: ‘We brengen

Kortom: de Smart Solar Benches van Armada zijn dan ook een
mooie aanvulling voor iedere Smart City.

‘Abri’s voor het OV, fietsoverkappingen, -kluizen en -rekken,
bewegwijzering, projectleiding én natuurlijk straatmeubilair, dat
is waar de meeste mensen Armada Mobility van kennen’, vertelt
Roman Druszecki, accountmanager Smart City toepassingen.
En in zijn functieomschrijving ligt ook meteen de toepassing
van de Smart Benches besloten: een bank die meer is dan alleen
een zitvlak.

Meer informatie? Bezoek onze website www.armadamobility.nl

