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Dit fiets oplaadpunt op zonne energie is geschikt voor het op laden van elektrische fietsen, scooters en
scootmobielen.
Per dag kunnen er 12 E bikes, 2 scootmobielen en 1 elektrische scooter op geladen worden.
Het oplaadpunt heeft een hoogte van 4.15 m en wordt gefundeerd geplaatst in de grond.
Dit betreft een uniek gepatenteerd en volledig Nederlands product.
Er zijn er reeds honderden van verkocht en staan door geheel Europa.
Door het plaatsen van dit fiets oplaadpunt vergroot u de duurzame uitstraling van bijvoorbeeld uw kantoorpand,
gemeentehuis, horecagelegenheid of pretpark.
Daarnaast is het aantal e bikes zeer sterk groeiende. Hierdoor is er een toenemende behoefte onder deze fietsers om hun e
bike onderweg bij te kunnen laden. E bikes zijn niet alleen populair onder recreatieve fietsers maar ook onder studenten en
werknemers. Zij vinden het erg prettig indien zij in de fietsenstalling hun fiets op kunnen laden.
Het faciliteren van oplaadpunten zorgt ervoor dat uw locatie extra aantrekkelijk wordt voor elektrische fietsers.
Het fiets oplaadpunt genereert stroom middels een zonnepaneel. De zonne energie wordt onderin het oplaadpunt
opgeslagen in een accupakket. Hierdoor is de Z2 volledig self supporting en is er geen externe stroom benodigd. Hierdoor
kan dit product overal geplaatst worden.
De laadzuil beschikt over stroombeperking en aardlekbeveiliging met volledige automatische reset.
Standaard voorzien van: * Behuizing vervaardigd uit 4 mm staal; * 4 laadcontactdozen slagvast IK10
waterdichtheidsklasse IP55; * Aanduiding stickers reflectie klasse III (DG-VIP);
Opties:
Leverbaar met USB aansluiting. Met deze oplossing kunt u elk USB oplaadbaar apparaat opladen.

Oplaadpunt elektrische fiets zonne energie Z4
Producent: Flexicharge
Aantal oplaadpunten : 4x slag en watervast
Stroombeperking: Ja 300 watt
Weerbestendig : Ja
Vandalismebestendig : Ja
Vermogen : Maximaal 10 Ampère
Spanning : 230 Volt
Standaard RAL kleur: 5012
Toepassing : Opladen op zonne energie van elektrische fietsen, scooters en scootmobielen
Bediening: Drukknop, hiermee start 1 uur laden
Stroom opwekking: Lichtpaneel
Beveiliging: Klim beveiliging
Gewicht oplaadpunt: 176 kilo
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