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SHUFFLE MOBILITY
Úton egy karbon-
semleges világ felé
Mi lenne, ha egy lámpaoszlopról elektromos járműveket lehetne 
tölteni? Hogyan kínálhat megoldást egy intelligens oszlop az 
elektromos töltőállomásokra irányuló egyre növekvő igényre, és 
hogyan támogathatja az elektromos autók terjedését? Hogyan 
töltheti egy világítási rendszer céges autója akkumulátorát, amíg 
ön az irodában van?

A Deloitte szerint az elkövetkező 10 évben évi 29%-kal fog növekedni az 
elektromos járművek száma, és 2030-ra az eladások száma eléri a 31,1 milliót.

A növekedés ellenére az elektromos járművek széleskörű elterjedését 
Európában még mindig gátolja a legtöbb helyen elégtelen 
töltőinfrastruktúra.

A SHUFFLE Mobility egy összekapcsolt, moduláris megközelítése a kinti 
hardvereknek forgatható plug-and-play modulokkal, amelyek hitelesített 
hardvereket tartalmaznak.

Az intelligens, többfunkciós Shuffle oszlopoknak ezt az előre konfigurált 
változatát az elektromos járművek töltésére tervezték, úgy hogy azok vandál 
támadásoknak is ellenálljanak. Olyan utcákba is telepíthető, ahol egyébként 
nehezen lenne kialakítható a megfelelő töltő infrastruktúra. 

A Shuffle mobility nemcsak töltési lehetőséget kínál az elektromos járművek 
tulajdonosai számára, hanem a szabad töltők fellelhetőségét mutatva 
kimagasló kényelmet is biztosít. Emellett növeli a biztonságérzetet és kiváló 
világítási megoldást is kínál az éjszaka során.

Intelligens integrált megoldás, az 
elektromos járművek 
népszerűsítésének
támogatásával

a sofőrök számára

a városvezetők számára

• Gyors töltés bármikor, az oszlop 

közelében található bármely 

parkolóhelyről

• Minden kettes típusú csatlakozóval 

rendelkező elektromos járműhöz 

használható

• Biztonsági zár, a biztonságos töltés 

érdekében

• Strapabíró, integrált, esztétikus megoldás

• Okos, költséghatékony módja a világítási 

infrastruktúra kiterjesztésének

• Megfelelő eszköz az alacsony emissziós 

zónák népszerűsítéséhez

• A zaj és a szennyezés csökkentése a 

városban

Előnyök
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SHUFFLE MOBILITY

360° világítás
 (és IoT kompatibilitás) 

Elektromos autótötő

• Útvilágítás / hangulatvilágítás 
(opcionális hátsó világítás 
szabályzás)

• Meleg vagy semleges fehér LED-ek
• Opcionális opálos búra a nagyobb 

vizuális kényelemért
• NEMA csatlakozó IoT vezérléshez

• Professzionális töltőállomás
• AC töltés 11kW
• Európai csatlakozó (2-es típus)
• Biztonsági zár töltés közben
• Hozzáférési egység (szekrény 

rögzítéshez)

Fénygyűrű

• Vizuális útmutatás
• Alacsony energiafogyasztás
• Színjelzés: zöld - nincs 

használatban, kék - 
használatban van

180° világítás - 
Díszvilágítás

180° kamera 

•  Fel- és lefelé irányítható 
díszvilágítás (helyszíni beállítás)

• Fényáramtartomány: 1300 - 
2400lm

• Helyszínen állítható dőlésszög: 
-10/+40°

• Semleges- vagy melegfehér 
LED-ek

• Professzionális térfigyelő 
kamera

• Köd ellen optimalizálva
• Full HD felbontás
• Kép optimalizálás (háttér 

világítás, kontraszt, éjszakai 
mód, magas fényerő)

• Kompatibilis a Genetec 
videókezelő rendszerével (ONVIF 
kommunikációs szabvány)

Skálázható 
megoldás

A SHUFFLE
Mobility
háromféle
változatban
kapható, hogy
minden igényt
kielégítsen.
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A bevásárlóközpontok ideális helyszínt kínálnak az 
elektromos járművek töltéséhez. Az elektromos autók 
tulajdonosai prémium vásárlók, akik hasznosan kívánják 
tölteni az időt, és szívesen vásárolnak a üzletekben, 
amíg tart a töltés.

A SHUFFLE Mobility segítségével a magánvállalkozások 
növelhetik bevételeiket a prémium vásárlók bevonzásával, 
és megmutathatják elkötelezettségüket egy fenntarthatóbb 
világ iránt.

A töltő elérhetőségét jelző fénygyűrű segítségével (kék 
- használatban, zöld - szabad) a sofőrök könnyedén 
találhatnak szabad töltőt, miközben helyet keresnek a 
parkolóban. 

A hatóságok gyakran adókedvezményekkel és egyéb 
ösztönző lépésekkel népszerűsítik az elektromos 

járműveket. De a magánvállalatok is szívesen 
népszerűsítik a zöld közlekedést alkalmazottaik 

körében, többek között azért, hogy megfeleljenek 
fenntarthatósági politikájuknak, csökkentsék 

üzemanyagköltségeiket, vagy elkerüljék az alacsony 
emissziós zónák díjait.

A SHUFFLE Mobility tökéletes eszköz a céges parkolók 
megvilágításához, amely gyors töltési lehetőséget 

kínál az alkalmazottak számra munkaidő közben.

több embert vonzani egy 
bevásárlóközpontba?

cége fenntarthatósági
politikájához?

Hogyan tud a
SHUFFLE Mobility (Basic)

Hogyan járul hozzá a
SHUFFLE Mobility (Core)

SHUFFLE MOBILITY
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A városok és a kormányok alacsony emissziós zónák 
bevezetésével kívánják csökkenteni a légszennyezést, 
hogy megfeleljenek az EU levegőtisztasági 
szabványainak. 

Az elektromos járművek szabadon közlekedhetnek 
ezekben a zónákban, amelyekben számos üzlet, 
étterem és bár található.

A sofőrök egy alkalmazást használva láthatják az 
elérhető parkolóhelyeket a városban, és azt, hogy hol 
tudják tölteni járműveiket.

A SHUFFLE Mobility megvilágíthatja ezeket az utcákat, 
biztonságosabbá teszi azokat beépített kamerájával, 
és töltési lehetőséget kínálhat az elektromos 
járművek számára. A nem tolakodó intelligens 
oszlopokkal megőrizhető a városok szépsége, és 
elkerülhető a zsúfoltság

a városok alacsony emissziós 
zónáihoz?

Hogyan járul hozzá a
SHUFFLE Mobility (Active)

3 felhasználási mód

Válassza 
az önnek 
ideális
SHUFFLE 
megoldást
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