Smerom
k smart nabíjaniu
elektrických áut

Integrované nabíjačky do všadeprítomných lámp
Nabíjacie stanice sú k dispozícii od mnohých výrobcov, ale hlavnou prekážkou je dostupnosť vhodných
elektrických rozvodov s dostatočnou kapacitou. Ak to umožňuje kapacita miestného transformátora, je
možné ich pridať, avšak za cenu rozkopania ulíc. Vďaka našej technológii môže mesto využívať existujúcu
rozvodnú sieť pre verejné osvetlenie a integrovať nabíjacie stanice do všadeprítomných pouličných lámp.
Toto je v súčasnosti najúčinnejší spôsob budovania veľkej infraštruktúry nabíjania e-áut v našich mestách.

AC nabíjačka s výkonom
22 kW a zásuvkou
Mennekes (Typ 2)

Inteligentné nabíjanie
so zdieľanou kapacitou

Jednoduchá aplikácia
pre manažment nabíjania

Dostupná
v 3 modeloch

Dizajn nabíjačiek podľa vašich potrieb

Wallbox

montáž na stenu alebo stĺp

Technické
listy:

Súčasť stĺpu
verejného osvetlenia
EV konektor zabudovaný do
stĺpu verejného osvetlenia
(vnútorný priemer stĺpu
min. 120 mm)

Samostatne
stojaci stĺpik
vhodné pre parkoviská, kde
nie sú vo vhodnej vzdialenosti
lampy, alebo budova

Jednoduchá aplikácia
pre správu a používanie
nabíjačiek LUMiCHARGER

Integrácia so smart riadením osvetlenia
Využitie existujúcej rozvodnej siete pre nabíjanie automobilov
Počas dňa osvetlenie v uliciach zostane v pohotovostnom režime pod elektrickým napätím a celá kapacita je
k dispozícii pre autá. V noci sa časť kapacity použije na svietenie, zvyšok pre autá. Inteligentným stmievaním
svetla (v časoch a na miestach, kde nie je potrebná 100% intenzita po celú noc) sa ešte viac zvyšuje kapacita,
ktorú môžeme dodať do vozidiel, systém spotrebu svetiel a áut automaticky reguluje. Osvetlenie má vždy
prioritu, zvyšná kapacita je automaticky rovnomerne rozdelená medzi nabíjačky automobilov podľa ich
schopnosti nabíjania.

Spotreba lámp
10 kW

Max. kapacita
linky 20 kW

80%

Ako to funguje?
Pozrite si to.

Spotreba e-áut
10 kW

20%

2 kW
8 kW

Viaceré možnosti autentifkácie používateľa
Možnosť integrácie s miestnymi riešeniami online platieb
Aplikácia vám umožní spravovať
jednotlivých používateľov, ich
prístup k nabíjaniu, jeho rýchlosť,
dobiť kredit na ich karty alebo
získavať podklady na fakturáciu.
Pre každú nabíjačku môžete tiež
určiť, či sa bude nabíjať bez
overovania (napr. parkovanie
zákazníkov) alebo sa vyžaduje
overenie (parkovanie
zamestnancov). Viete rovnako
zmeniť režim nabíjania
(bezplatné nabíjanie počas
parkovacích hodín) alebo
nastaviť podmienky tak, aby sa
nabíjanie využívala iba zelená
energia (získaná z fotovoltaiky).

RFID

Autentifikácia
QR-kódom
pri nabíjaní

RFID
autentifikácia
pri nabíjaní

Medzinárodne oceňovaná
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Prvé ocenenia začali prichádzať po prvých pilotných projektoch
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Pre viac informácií nám napíšte:
sales@seakenergetics.com
www.seakenergetics.com
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