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Zonnig nieuws
voor wegbeheerders 

een Autonome Solar Lichtwegwijzer

100% door zonne-energie verlichte wegwijzers werken 
energie- en kostenbesparend!
De Autonome Solar Lichtwegwijzers (AS-LWW) functioneren volledig 

zelfstandig op zonne-energie. Dit maakt dure en arbeidsintensieve 

bekabeling overbodig. Daarnaast zijn deze wegwijzers snel te 

installeren en eenvoudig te bedienen. Dit alles resulteert in extreem lage 

onderhouds-, gebruiks- en eigendomskosten (TCO) en energiekosten!  

Naamplaat ontwikkelde de Autonome Solar Lichtwegwijzer 
in samenwerking met Innov8
De Autonome Solar Lichtwegwijzer (AS-LWW) is ontwikkeld in 

samenwerking met Innov8 en met inzet van de state of the art technologie 

van Soluxio. De masten functioneren volledig autonoom en voor de 

volle 100% op zonne-energie. Het grond- en bekabelingswerk kan dus 

geschrapt worden en dat geldt ook voor de energielasten. De overdag 

door de zonnecellen opgewekte zonne-energie wordt opgeslagen in 

de onderhoudsarme lithiumbatterijen. Zodra het donker wordt en de 

interne verlichting aangaat, wordt de benodigde energie hiervoor door 

de batterijen geleverd. De slimme 'machine learning' technologie en 

algoritmen staan borg voor steeds betere en duurzamere prestaties. 

Autonome Solar Lichtwegwijzers zijn aangesloten op een online platform. 

Hierdoor is bewaking, controle en beheer op afstand standaard inbegrepen.

De voordelen op een rijtje:
• Goedkoper en duurzamer dan huidige systemen

• Voorsprong in energietechniek d.m.v. zonne-energie

• Altijd voldoende energie en daarmee verlichting

• Eenvoudige en snelle montage

• Online monitoring en updates

• Milieuvriendelijk en CO2 neutraal

• Goede ROI (Return On Investment)

• Lage kosten

• Het lichtwegwijzer frame is uit rvs304 en circulair ontworpen



Naamplaat Bewegwijzering BV
Wattstraat 15
3335 LV Zwijndrecht
078 - 62 93 900
info@naamplaat.nl 
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Hoogte 11 meter

Mast Staal of aluminium

Technologie Soluxio solar technologie van FlexSol Solutions

Gebruikstemperatuur -20 °C tot 60 °C

Stroomvoorziening 100% solar, geen bekabeling vereist

Solar technologie Gebogen monokristallijn silicium zonnecellen

Aantal solar modules 4 stuks

Effi ciëntie zonnecel > 24%

Nominaal piekvermogen > 110 Wp per module

Maximum Power Point Tracking-kanalen 4 per module

Kleur solar module backsheet Wit (optioneel: zwart)

Dimensies per module ∅ 200 x 1110 mm

Batterijtechnologie Lithium (NMC)

Batterijcapaciteit 800Wh

Economische gebruiksduur ~ 10 jaar

Behuizing Geïntegreerd in Control Unit (gemonteerd achter mastluik)

Confi guratie Plug-and-play

Mobiele communicatie GSM I LTE-M

Versleuteling TLS 1.2

Positiebepaling GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, OZSS

Over-the-cable updatebaar Ja (USB-apparatuur optioneel)

Over-the-air updatebaar Ja (verschillende opties en services mogelijk)

Asset management en confi guratie op afstand Ja (verschillende opties en services mogelijk)

Tijd en datum Astronomische klok

Smart city-ready Ja

Type Intern verlicht

LED-paneel Hoogeffi ciënte mid-power LEDs

Aansturing Automatisch brandschema a.d.h.v. zonsopgang en zonsondergang
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