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Technické údaje
Materiál Al
Rozmìry v/š/h 1500/480/290 mm
Pøíkon max. 30W v pohotovostním 

režimu
Hmotnost 60 kg
Provozní teplota -30°C až +50°C
Stupeò krytí IP 44 (IEC 60529)
Dobíjecí výkon max. 26kW
Dobíjení 1x 230V 16A

1x 400V 32A
Pøipojení tøífázové
Uživatelské rozhraní Grafický displej 320x240 

bodù 256 barev

SW
• ON LINE potvrzení registrovaného uživatele
• Nastavení provozních a servisních parametrù 

stanice
• Odeèet veškerých parametrù stanice
• Odeèet hodnot odebrané energie s 

identifikaèními údaji odbìratele
• Ovládání stanice prostøednictvím vzdálené 

správy vèetnì zablokování stanice
• Zasílání informací na uživatelský displej

Vlastnosti
• Montáž na zpevnìný podklad, nebo na stìnu
• Mìøení odbìru fakturaèním elektromìrem dle MID pro 

každou zásuvku individuálnì
• Segmenty zajiš�ující nadproudovou a rozdílovou 

ochranu
• Ochrana proti vytrhnutí aretaèním kolíkem
• Osvìtlení stojanu RGB diodami
• Grafický displej s informacemi pro uživatele v designu 

provozovatele
• 1 x standardní zásuvka 230V 16A (výmìnný blok 

umožòující upgrade)
• 1 x zásuvka 400V 32A 7-pin dle IEC 62196-2 typ 2 

(Mennekes) vèetnì øídící jednotky pro komunikaci s 
vozidlem dle IEC 61851

• Identifikace klienta RFID èipem nebo naètením 
parkovací karty

• Programovatelná øídící jednotka umožòuje aktualizaci 
SW a sbìr dat

• Barva dle požadavku
• Komunikaèní rozhraní LAN ETHERNET pøípadnì lze 

dovybavit GSM/GPRS

Všeobecná charakteristika
Dobíjecí stanice elektromobilù pro veøejné využití umožòuje umístìní stanice na veøejném prostranství bez 
nároku na obsluhu nebo trvalý dohled. Stanice je nabízena k parkovacímu systému GPP Variant. Ochranu 
proti vandalismu a dlouhou životnost zajiš�uje robustní samonosná hliníková konstrukce odolná vùèi vlivùm 
prostøedí s uzamykatelnými zásuvkami, s možností doplnìní o ochranný antigraffiti nátìr. Postup pøi dobíjení: 
Klient na scanneru dobíjecí stanice naète parkovací kartu, u dlouhodobých parkovacích karet se klient 
registruje bezkontaktní kartou, èímž je mu umožnìn odbìr energie. Komunikace mezi dobíjecí stanicí a 
parkovacím systémem pøiøadí parkovací kartì cenu za dobíjení. Pøi placení parkovného se zároveò naúètuje i 
èástka za dobíjení. Platbu je možné provést v platebním automatu nebo v manuální pokladnì (Pay On Foot, 
Pay On Exit).

Použití
Veøejná parkovištì, garáže, firemní parkovištì

Výhody
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Dlouhá životnost
Bezobslužnost
Reporty
Vzdálená správa
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