STORM DUO
Trendovski design za e-mobilno prihodnost

PRIHODNOST ŽIVLJENJA
SE USTVARJA Z INOVACIJAMI

Začetek 21. stoletja ni pomenil samo začetek novega tisočletja, preteklih 19 let je prav
tako bistveno spremenilo pogled družbe na uporabo naravnih virov in podnebne
vplive.

Ključni elementi pri tem niso samo osebni avtomobili, temveč tudi avtobusi in
logistični vozni park. Elektromobilnost, ki jo poganja obnovljiva energija, predstavlja
enega glavnih dejavnikov za zmanjšanje emisij CO2 za bolj trajnosten način prevoza
ljudi in blaga.

Obsežna proizvodnja obnovljivih virov energije, široka digitalizacija skupaj
z današnjo neverjetno hitrostjo svetovnih inovacij so gonilo za učinkovit razvoj
mobilnosti.

Za uveljavljene igralce in inovativne start-up se odpira novo polje priložnosti.

Današnjo ekosfero, osredotočeno na fosilna goriva, nadomešča mreža
proizvodnje in distribucije električne energije, vzdrževanje decentralnih
sredstev in digitalnih storitev.

V bistvu - poleg električnega vozila - vse se začne s pravo strojno opremo
za polnjenje za vsakdanje življenje.

Polnilna strojna oprema, ki vam omogoča priročno uporabo, brezčasen
dizajn ter vse rešitve in povezljivost, ki jih potrebujete.
Daje vam gotovost o trajnostni prihodnosti.

UNIVERZALNO POLNJENJE
Zagotavljanje polnilne infrastrukture ne bo pritegnilo samo posameznikov,
temveč bo opredelilo odnos in kako močna bo zveza med podjetji in potrošniki
v prihodnosti.

Hotel/prenočišča
Popoln kraj za polnjenje e-avtomobila.
Prenočevanje ali samo za obrok se v
vsakem primeru pričakovanja gostov
povečujejo. Zagotavljanje možnosti
polnjenja avtomobila izboljša izkušnjo
vaših strank med njihovim bivanjem.

Trgovski centri
Odlično ujemanje z vašo obstoječo
ponudbo. Na možnosti polnjenja bodo
vplivale vse odločitve potrošnikov o
tem, kje kupiti, kaj kupiti in koliko časa
porabiti.

Polnjenje pri poslovnih stavbah
Idealen čas za polnjenje e-avtomobila.
Zaposleni preživijo do 70% svojega dnevnega
dela v službi, obiskovalci porabijo 20-70%.
Z naraščajočim številom električnih vozil se
pričakovanja odgovornosti in gostoljubnosti
podjetij spreminjajo.

Javna parkirišča/garažne hiše
Do zdaj so vozniki samo iskali varno in
priročno mesto za parkiranje svojega
avtomobila. Zdaj možnosti polnjenja
postanejo povsem nova motivacija za obisk
parkirnega prostora ali porabo malo več časa.

Dogodki, prireditve
Popolna prednost. Kulturne in športne
prireditve že ponujajo javni prevoz na
električni način do in z dogodka. Z
eMobilnostjo se posamezni prevoz tudi
elektrificira in ozeleni.

Prodaja avtomobilov
Odlična storitev za stranke. Pobiranje
povsem novega avtomobila ali ga pustite na
pregled in vzdrževanje. Takoj, ko pride vaša
stranka, pričakovanje presega čisto in v celoti
razpoložljiv avtomobil. Prav tako je treba
zaračunati.

Kvaliteta, ki traja
STORM DUO je odličen primer kakovosti „Izdelano v SLOVENIJI“, začenši
z uporabljenimi materiali in segajo do visokokakovostnih komponent.
Polnilne postaje so pred dobavo 100-odstotno tovarniško preizkušene,
vključno z krmilniki, napravo kot celoto in po izbiri komunikacijo z zaledjem.

Preprosto vzdrževanje
Za razliko od običajnih polnilnih postaj, kjer poškodba običajno pomeni
zamenjavo celotnega sistema, je poškodovane stranske in zadnje dele
enostavno zamenjati zahvaljujoč modularnemu ohišju STORM DUO.
Ena izjemnih prednosti v zvezi z vzdrževanjem so vhodna vrata. Njegova
dimenzioniranje omogoča enostaven dostop do komponent znotraj
polnilne postaje.

NAJSODOBNEJŠA TEHNOLOGIJA
ZA JUTRIŠNJO MOBILNOST
STORM DUO uteleša vse, kar je sinonim za Elektro:
desetletja izkušenj, trdno tehnološko znanje in strastno iznajdljivost.

GPRS, UMTS, in LTE povezljivost

Visoka stopnja zaščite IP54
pred prahom in pršilno vodo

Večjezični 7-palčni zaslon
(ergonomska višina, enostavno za
branje, tudi v močni sončni svetlobi)

Čitalnik RFID kartic za
uporabnikovo identifikacijo
in plačilni terminal za plačilo
z bančnimi in kreditnimi karticami

Velika vrata za enostaven
dostop pri izvajanju vzdrževanja

Vtičnica tipa 2 z loputo in
zaklepanjem vtiča, nameščen za
pregrado, prosta dostopnost

ZNAČILNOSTI IN FUNKCIJE
Avtentikacija

Široka podpora NFC protokolov (FID cards (ISO 14443) MIFARE Ultralight or Classic)

Ekran

TFT-LED 7” barvni zaslon

Proces polnjenja

V skladu s standardom IEC 61851

Polnjenje

2 x IEC 62196 tip 2, 22 kW po priključku

POLNILNO MESTO (dva priključna mesta)
Vtičnica

Tip 2 - 32 A, s čepom in zgibnim pokrovom, IEC 62196

Polnilni tok

32 A na polnilno točko, avtomatsko prepoznavanje porabe in
sinhronizacija moči med postajami

APS

Avtomatska regulacija toka med postajami in uporabniki

Varnost

Polnjenje v skladu z IEC 61851 Način 3 z integracijo OCPP in CAN

MEHANSKI PARAMETRI
Dimenzija, teža

1700 x 400 x 240 mm, 70 Kg

Način montaže

Vgradnja na betonirane temelje (zagotovi naročnik)

Območje delovanja

Temperatura delovanja od -25°C do 50°C, stopnja zaščite IP 54

Prednapetostna zaščita

Skladna s standardi EC/EN 61643-11

PLAČEVANJE
Plačila

Možno preko plačilnega terminala (bančne in kreditne kartice)

POVEZLJIVOST
Daljinsko vzdrževanje in

Nadzor in upravljanje polninice v računalniškem oblaku in OCPP

možnost nadgradnje

protokolu

Zunanji IT sistem

GPRS, UMTS, LTE-NB

Komunikacijski protokol

OCPP 1.6 in OCPP 2.0 v pripravi, CAN

WEB vmesnik

Vsi pomembni parametri se lahko konfigurirajo preko posebnega
WEB vmesnika
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