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Dve možnosti využívania nabíjačiek

1. Samostatný stĺpik (jeden alebo dva konektory)

2. Konektor integrovaný do stĺpu verejného osvetlenia 

Princíp platby pri nabíjaní 

Nabíjačky pre autá namontované na stĺpoch VO komunikujú so systémom 

riadenia SEAK SMART CITY a zisťujú dostupnú kapacitu pre nabíjanie áut. 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. 

Fungovanie pri integrácii s verejným osvetlením

Kapacita linky: 16 kW

Nabíjanie: 8 kW Nabíjanie: 8 kW

Kapacita linky: 16 kW

Nabíjanie: 8 kW Nabíjanie: 8 kW

Deň Intenzita svietidla 0 %
Kapacita linky: 16 kW

Svetlo: 5 kW Nabíjanie: 8 kW

Noc: Intenzita svietidla 80 %

LUMiCHARGER  Nabíjačka pre elektromobily 
integrovaná s verejným osvetlením

Medzinárodné smart ocenenie

Na výstave Urbis Smart City 2018 získala cenu Zlatá medaila Urbis za najinovatívnejší produkt, 

pričom komisia ocenila “jednoduché nasadenie nabíjacích staníc do existujúcej siete verejného 

osvetlenia bez nutnosti inštalácie dodatočných komunikačných alebo silových prvkov s 

automatickou reguláciou odberu elektrickej energie”.

SEAK prináša možnosť rozšíriť nabíjaciu infraštruktúru cenovo dostupnými 

stanicami aj pre vaše mesto. Šikovne vieme využiť existujúcu sieť verejného 

osvetlenia a namontovať nabíjačky do všadeprítomných lámp. Keďže riadenie 

inteligentného osvetlenia a nabíjačiek je integrované, je možné použiť pre 

nabíjanie existujúce elektrické vedenie pre lampy aj pre nabíjanie. Nie je nutné 

kvôli nabíjačkám a novým káblom rozkopať celú ulicu. 

4 nové LUMiCHARGER - nabíjačky pre elektroautá (4x Mennekes 
Typ 2) inštalované na Metodovej ulici v Prešove
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