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Nabíjacie stanice

Nabíjacia lišta pre motorky a bicykle

Popis
Nabíjacia lišta pre nabíjanie motoriek (230V) a bicyklov alebo kolobežiek
(42V) je určená pre dobíjanie malých dopravných prostriedkov v mestách,
najmä pre projekty zdielaných motoriek a bicyklov ale aj pre individuálne
dobíjanie.
Lišta štandardne obsahuje 3x 230V zásuvku pre pripojenie zariadení
s vlastnou dobíjačkou a 3x vstavanú jednosmernú dobíjačku s
42V/4A pre nabíjanie zariadení bez vlastnej nabíjačky s Li-Ion batériou
s nominálnym napätím 36V. Elektronika lišty obsluhuje meranie spotreby
jednotlivých výstupov a RFiD aktiváciu alebo diaľkovú aktiváciu výstupov.
Ako komunikačný kanál sa používa sieť LoRaWAN.
Lišta je vyrobená z robustných oceľových profilov a všetky jej súčasti
ako zásuvky a konektory sú vo vode odolnom prevedení, čo zaručuje
odolnosť proti poveternostným vplyvom a iným nepriaznivým vplyvom
okolia. Montáž lišty je veľmi jednoduchá, spočíva v priskrutkovaní na
fasádu budovy a privedenie 1-fázovej elektrickej prípojky, čo umožňuje
jej rýchle nasadenie bez nutnosti riešiť zložité projekčné procesy.
Nabíjacia lišta môže byť vyhotovená v rôznych prevedeniach podľa
počtu a typu nabíjacích výstupov a tiež podľa spôsobu montáže.
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1. Kombinovaná lišta | Technické parametre

Rozmer lišty
Počet inteligentných 230V zásuviek

Počet dobíjacích bodov pre malé
dopravné prostriedky (42A / 4A)

2000x100x100mm
3x zásuvka SCAME
Integrovaná RFiD čítačka
Meranie spotreby a LoRaWAN aktivácia
LED indikácia stavu
3x 42V/4A dobíjačka
XLR 3-Pin konektor
4m špirálový kábel

Potrebná elektrická prípojka

230V / 16A

Prevedenie

IP54

Spôsob montáže

Nástenná montáž (4 kotviace body)
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2. Samostatná lišta pre dobíjanie bicyklov | Technické parametre

Rozmer lišty

1000x100x100mm

Počet dobíjacích bodov pre malé
dopravné prostriedky (42A / 4A)

3x 42V/4A dobíjačka
XLR 3-Pin konektor
4m špirálový kábel

Potrebná elektrická prípojka

230V / 16A

Prevedenie

IP54

Spôsob montáže

Nástenná montáž (2 kotviace body)
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3. Samostatná lišta s 230V zásuvkami | Technické parametre

Rozmer lišty

1000x100x100mm

Počet inteligentných 230V zásuviek

3x zásuvka SCAME
Integrovaná RFiD čítačka
Meranie spotreby a LoRaWAN aktivácia
LED indikácia stavu

Potrebná elektrická prípojka

230V / 16A

Prevedenie

IP54

Spôsob montáže

Nástenná montáž (2 kotviace body)
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4. Nabíjací stĺpik | Technické parametre
Rozmer stĺpika
Počet inteligentných 230V zásuviek

Počet dobíjacích bodov pre male
dopravné prostriedky (42A / 4A)

1000x100x100mm
3x zásuvka SCAME
Integrovaná RFiD čítačka
Meranie spotreby a LoRaWAN aktivácia
LED indikácia stavu
3x 42V/4A dobíjačka
XLR 3-Pin konektor
4m špirálový kábel

Potrebná elektrická prípojka

230V / 16A

Prevedenie

IP54

Spôsob montáže

Pozemná montáž (4 kotviace body)
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