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kontrola pristopavrata ograje visoka varnost

KONTROLA PRISTOPA
EMS - TERMINAL ZA ELEKTRIČNO ENERGIJO

Ker varnost zahteva rešitve.

EMS-ENERGY 4
glavni terminal za električno energijo 

EMS-ENERGY 4
podrejeni terminal za električno energijo



Ker varnost zahteva rešitve.

ZNAČILNOSTI

  Električne vtičnice CEE, 16 A, 230 V.
  Robustno ohišje iz nerjavnega jekla,

     odporno  na vremenske vplive.
  Elektronika v celoti zaprta v ohišju.
  Elegantna zasnova.
  Ločena izbirna tipka in LED-osvetlitve s 

     prikazom stanja za vsako posamezno 
     vtičnico.

  Velik prikazovalnik za podatke o ceni, 
     stanju in preostalem času/energiji.

  LED-osvetlitev terminala in vtičnic za 
     uporabo ponoči, z integriranim
     zatemnitvenim stikalom (dodatna opcija).

  Intuitivno upravljanje z vstavljanjem 
     kovancev, elektronski čitalnik kovancev od
     0,10 EUR do 2,00 EUR in/ali žetonov.

  Brezstično plačevanje z RFID karticami
     (dodatna opcija).

  Dimenzije glavnega terminala
     (V x Š x G): 1300 x 260 x 275 mm.

  Dimenzije podrejenega terminala
     (V x Š x G): 1017 x 100 x 100 mm.

OPIS
Sodobno oblikovan EMS terminal za električno 
energijo zagotavlja zanesljivo oskrbo z električ-
no energijo  za avtodomove  in počitniške  pri-
kolice na parkiriščih za avtodomove in v avto-
kampih. Ohišje iz kakovostnega nerjavnega 
jekla zagotavlja odlično zaščito pred vremen-
skimi vplivi in vandalizmom.

UPORABA

Pod zaslonom so tipke za izbiro ustrezne vtič-
nice. LED-osvetlitve uporabnikom jasno kaže-
jo stanje zasedenosti vtičnic (zelena ali rdeča). 
Po izbiri proste vtičnice in vstavitvi določenega 
zneseka kovancev, se pokaže in sprosti razpo-
ložljiva moč v kWh.
Terminal za električno energijo ima preprost in  
uporabniku prijazen način plačevanja, upra-
vljavcu pa so omogočene številne možnosti 
programiranja (npr. nastavitev cene, količine 
energije, časovnika itd.), ki se lahko enostavno 
opravijo neposredno na terminalu.

OSKRBA DO 8 PARKIRNIH MEST 

Standard DIN VDE 0100-708 od 1. aprila 2012 
predpisuje, da so na en terminal dovoljene naj-
več štiri vtičnice. Zaradi kombinacije glavne-
ga in podrejenega terminala lahko preko ene 
krmilne enote oskrbujete do 8 parkirnih mest. 
Izbira in plačilo parkirnega mesta pa se pri tem 
opravita na glavnem terminalu. Koncept glav-
nega in podrejenega terminala zmanjšuje stro-
ške nakupa in olajša porazdelitev in dodelitev 
terminalov na parkirnem mestu.
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IMATE DODATNA VPRAŠANJA?
POKLIČITE NAS!


