BI-charged
STILSKO IN TEHNOLOŠKO DOVRŠENE TER NAREJENE PO MERI

Z VAMI GRADIMO NA E-MOBILNOSTI
V podjetju MAITIM spodbujamo električno mobilnost,
ki je del družbeno odgovornega, trajnostnega
razvoja mest, podeželskih regij in turizma.
Kot podjetje s 30-letno tradicijo smo v
sodelovanju z odličnimi slovenskimi strokovnjaki in
oblikovalci skrbno zasnovali in razvili univerzalne polnilne
postaje za električna kolesa.

ZA DOLGO SPROŠČENO GIBANJE KJER KOLI
E-kolo je vsak dan bolj priljubljeno prevozno sredstvo.
Zakaj e-kolo? Ker ima prednosti v primerjavi z avtomobili
(enostavnejše parkiranje v mestu, gibanje, rekreacija, okolju prijaznejše)
In v primerjavi s klasičnimi kolesi – olajša vožnjo na dolge proge
in pri potiskanju v klance. Opazno zmanjša vloženi telesni napor in
je kot tak primeren za širšo populacijo, tudi za ljudi s pomanjkanjem
telesne kondicije in zdravstvenimi težavami. Zelo praktično je
pri aktivnem preživljanju prostega časa in počitnic. Kolesar se na poti
lažje sprosti, pri tem pa bolj pozorno opazuje okolico, ali bolje –
uživa v številnih naravnih lepotah, ki jih Slovenija nudi.

Na daljših relacijah bo e-kolesarja žulila ena sama skrb –
bo našel polnilnico za svoje kolo?
Na nas je, da to skrb preprečimo.
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Medtem ko se e-kolo samodejno polni, si lastnik
odpočije in še sam dobi novo energijo za nadaljevanje
poti.

V HARMONIJI Z RAZLIČNIMI ARHITEKTURNIMI OKOLJI
Polnilne postaje so zasnovane modularno,
zato se z izbiro različnih nosilcev vrhunskih oblik, materialov
in barv prilagodijo urbanim, podeželskim ali gorskim okoljem.
Narejene po meri se bodo lepo podale mestnemu
jedru, goratemu reliefu ali podeželski idili.
Nosilci služijo tudi kot stojala za e-kolesa, h katerim se pri
ustrezni odprtini kolo lahko varno priklene s ključavnico.

BI-charged polnilne postaje na
Brezjah pri cerkvi in pod nadstreškom
avtobusne postaje v Lendavi.
Vabljeni.

PONUDITE LAHKO BREZPLAČNO
ALI PLAČLJIVO POLNJENJE
Plačilni sistemi:
Standard: RFID identifikacija in
digitalna ključavnica s številčnim geslom.
Opcije nadgradnje na različne
plačilne sisteme: vstavitev kovanca,
plačilo s kartico, Bluetooth, Wi-Fi itn.
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PRAKTIČNA, MULTIFUNKCIONALNA IN
ENOSTAVNA ZA UPORABO
Osnova modularne polnilnice je omarica iz visoko kakovostnega,
prašno barvanega INOX materiala, nameščena na izbranem nosilcu.
Lahko se jo namesti tudi na steno ali drug nosilec. V njej so
varno shranjeni vsi priključki, vir električne energije in elektronika.
Nudi prostor za vstavitev baterije in polnilca, štiri 230V vtičnice ter
štiri USB priključke za polnjenje. V njej uporabnik lahko polni in
shranjuje do štiri naprave hkrati, npr. mobilni telefon, prenosno
baterijo ali katero drugo USB napravo. Če je polnilec fiksiran
na e-kolesu, se ga z elektriko poveže z ustreznim kablom
(odprtina za kabel je na dnu omarice).

Notranjost omarice:

OPCIJE:
- nadstreški,
- tlačilka in orodje za manjša popravila,
- sončna elektrarna za polnjenje e-koles
IZVEDBE:
- sklop polnilnih omaric (samo omarice),
- omarica s ključavnico za varno zaklepanje vratc,
- omarica z gumbom za zapiranje vratc: omarico za
polnjenje baterije lahko uporabljajo štirje uporabniki hkrati,
- samostoječa enojna postaja,
- samostoječa dvojna postaja.

Izvedba polnilne postaje z
orodjem za manjša popravila
in tlačilko za polnjenje zračnic.
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Funkcionalna večbarvna LED osvetlitev.
Ponazarja stanje polnilnice.

Zelena: pripravljena na polnjenje.
Rumena: polnjenje poteka.
Rumena utripa: polnjenje je končano.
Rdeča utripa: napaka, stikalo prestavi v ON pozicijo.

Enojna BI-charged polnilna postaja z orodjem in
tlačilko na Turjaku (Turjak 17) blizu Velikih Lašč.
Vabljeni.

Polnilnica se dobavi z ožičenjem, pripravljenim na
povezavo v električno omrežje. Primerne so tudi za
polnjenje električnih skirojev, dvokoles, rolk, skuter rolk,
hoverboardov, invalidskih vozičkov …
Parkiranje električnega kolesa je mogoče z vseh strani 
KAM NAMESTITI POLNILNICE?
So nepogrešljiva dopolnitev infrastrukture e-mobilnosti
v mestih, na podeželju in ob gorskih kolesarskih poteh.
Obenem pa tudi nova priložnost za občine, turistična
združenja, hotelirje in ponudnike e-koles. Postajajo nuja
na počivališčih in parkiriščih za kolesa, avtobusnih in
železniških postajah, ob lokalih in hotelih, v kempih,
caravaning parkih in na vseh izrazito turističnih točkah,
v mestu (središča in parki), trgovskih centrih, poslovnih
zgradbah, garažnih hišah, večstanovanjskih objektih …

-

merilnik porabe električne energije.

MAITIM E-ENERGIJA
Tel: 01 830 33 60
Mobi: 041 618 253
e-mail: info@maitim.si
Splet: www.maitim.si
Za to okolju prijazno polnilno postojanko,
ki nudi stil, kakovost in funkcionalnost,
vam bodo hvaležni vsi e-kolesarji.
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VEČ UNIVERZALNIH POLNILNIH OMARIC NA ENEM MESTU
PROSTORSKO VARČNO IN PRAKTIČNO
Na mestih, kjer je pretok ljudi velik in je treba namestiti večje
število polnilnih postaj, prostora pa je žal premalo, je idealna
rešitev sklop med seboj povezanih polnilnih omaric, ki so
samostoječe ali montirane na prosto steno.
NAMESTITEV NA ŽELEZNIŠKIH IN AVTOBUSNIH POSTAJAH DVOJNA PRIDOBITEV!

Bi-charged polnilne postaje in omarice hkrati spodbujajo
1) e-mobilnost in
2) redno uporabo javnih prevoznih sredstev.
Npr. delavec se z e-kolesom pripelje do postaje, priklopi baterijo v omarico, nato pa pot do
službe nadaljuje z vlakom / busom. Po končanem delavniku ga v omarici čaka varno
shranjena in napolnjena baterija!

IZVEDBE:
1)število omaric po izbiri / potrebi,
2)stenska montaža,
3)samostoječe na podstavku pod nadstreškom.

OPCIJE:
1)nadstreški,
2)sončna elektrarna za
polnjenje baterij na sončno
energijo (montaža na
nadstrešek),
3)merilnik porabe električne
energije,
4)dodatna INOX
stojala in nasloni za
kolesa
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