


Zmìna konstrukèních a technických parametrù vyhrazena

GREEN CENTER S.R.O.
ZENKLOVA 1545/39
180 00 PRAHA 8 – LIBEÒ
ÈESKÁ REPUBLIKA

TEL.:
GSM:
E-MAIL:
WEB:

 +420 266 090 090
 +420 606 634 246

 GREEN@GREEN.CZ
 WWW.GREEN.CZ

GP4CS - DOBÍJECÍ STANICE
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Dobíjecí stanice pøedstavuje ideální øešení pro rychlé a bezpeèné Nabíjecí stanice je urèena pro rychlé a bezpeèné dobíjení akumulátorù 
dobíjení baterií vozidel s elektrickým pohonem. Dobíjecí stanice je plnì elektromobilù. Stanice je navržena jak pro použití v interiéru, tak i pro 
integrovatelná do parkovacích systémù spoleènosti GREEN Center. provoz v exteriéru. Zaøízení lze instalovat na tìchto místech:
Instalace nabíjecí stanice s sebou pøináší rozšíøení nabízených služeb a hlídaná vnitøní i venkovní parkovištì, garáže a parkovací domy,
dokáže výraznì zvýšit atraktivitu parkovištì pro vlastníky elektrovozidel. soukromá a firemní parkovištì.

Stanice je osazena dvìma výkonovými zásuvkami, které umožòují 
soubìžné dobíjení dvou elektrovozidel prostøednictvím støídavého 
elektrického proudu. Množství odebrané elektrické energie je možnost instalace v interiéru i exteriéru
kontrolováno instalovaným elektromìrem, který umožòuje odeèet jednoduchá montáž
spotøebované energie. K aktivaci zásuvek stanice slouží parkovací lístek vysoká odolnost proti nepøíznivým vnìjším vlivùm (vodì, prachu 
nebo parkovací karta. apod.)

Dobíjecí stanice disponuje sofistikovaným SW, který poskytuje výèet rezistence proti vandalismu
informací o dobíjecí stanici a umožòuje její správu. Prostøednictvím dlouhá životnost
softwaru lze provádìt konfiguraci zaøízení a variabilnì modifikovat rychlé a bezpeèné øízené dobíjení baterií vozidel s elektrickým 
nastavení provozních i servisních parametrù. Dobíjecí stanici lze ovládat pohonem
rovnìž prostøednictvím vzdálené správy. Dálková kontrola umožòuje duální provedení umožòující soubìžné dobíjení až dvou elektrovozidel
zobrazení pøenášených dat o provozu, údržbì, aktuálním stavu, intuitivní použití
spotøebované energii nebo uživatelích stanice. S využitím vzdálené správy nepøetržitá dálková kontrola a možnost vzdálené správy
je možné øídit provoz stanice, resetovat zaøízení èi stanici zablokovat. Na tvorba analytických reportù
základì shromáždìných dat lze generovat analytické reporty, které mohou cenová dostupnost
posloužit k další optimalizaci nabízených služeb.

Stanice je osazena dvìma standardizovanými dobíjecími zásuvkami se 
robustní provedení samonosné hliníkové konstrukce sklopným plastovým krytem:
dvì standardizované výkonové dobíjecí zásuvky se sklopným 2× 400V 32A (22kW) 7pin dle IEC 62196-2 typ 2 (MENNEKES) – 
plastovým krytem tøífázová zásuvka 400 V AC / 32 A s maximálním dobíjecím výkonem 22 
segmenty zajiš�ující nadproudovou a rozdílovou ochranu kW pro bezpeèné a rychlé dobíjení akumulátorù evropských vozidel 
mìøení odbìru fakturaèním elektromìrem pro každou zásuvku (doba nabíjení bìžného elektromobilu cca 1 h).
individuálnì
montážní dvíøka vybavená zámkem
nepøetržité LED osvìtlení pøedního panelu

všesmìrová èteèka èárového kódu s rozmítaným, laserovým, indikace stavu jednotlivých nabíjecích zásuvek pomocí trojbarevných 
vícepaprskovým snímáníminformaèních LED šipek
snímaè bezdotykových karet s RFID èipem (125 kHz)ovládání zaøízení programovatelnou øídicí jednotkou

komunikaèní spojení a výmìna dat mezi dobíjecí stanicí a nadøazeným 
systémem realizováno pomocí protokolu TCP/IP a sítì Ethernet
informace o nabíjecí stanici dostupné pøes server parkovacího systému Typ konektorù 400V MENNEKES 
(shromáždìná provozní data, údaje o spotøebované energii, aktuální Materiál hliníkové slitiny
stav dobíjecí stanice, obsazenost jednotlivých zásuvek, historie Povrchová úprava barevný lak
pøístupù apod.) Barevné provedení zelenošedá (design mùže být zmìnìn dle 

požadavku zákazníka)
Rozmìry 480 × 290 × 1 479,5 mm
Hmotnost 62 kgAutorizace probíhá pomocí krátkodobých èi dlouhodobých 
Stupeò krytí IP44parkovacích karet. Užívané parkovací karty mohou být v nìkolika 
Pøipojení tøífázovéprovedeních:
Rozvodná sí� TN-C/TN-Spapírové lístky s èárovým kódem,
Nabíjecí výkon max. 44 kW (2 zásuvky s výkonem 22 kW)papírové karty s èárovým kódem,
Provozní teplota -25°C – +40°Cbezkontaktní plastové karty s RFID èipem.

Pøiložením identifikaèního média ke èteèce dojde k identifikaci 
uživatele.
Uživatel pøipojí dobíjecí kabel k dostupné zásuvce a stanice spustí 
dobíjení elektrovozidla.
Stav dobíjecího procesu je signalizován prostøednictvím trojbarevné 
informaèní šipky.
Dobíjení mùže být ukonèeno automaticky nebo až pøiložením 
identifikaèního média k identifikaènímu zaøízení.
Po dokonèení nabíjení uživatel odpojí dobíjecí kabel od zásuvky.
Dobíjecí stanice pøedává data o dobíjení parkovacímu systému, který 
naúètuje parkovací kartì cenu za využití dobíjecích služeb.
Uživatel provede v automatické platební stanici, pøípadnì v manuální 
pokladnì, platbu parkovného a souèasnì uhradí i poplatek za dobíjení.
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