P R O M E T

EMS elektrika

PZA–PARKIRIŠČA ZA AVTODOME

Sodobno oblikovan terminal EMS elektrika zagotavlja zanesljivo
oskrbo z električno energijo za avtodome  in počitniške  prikolice na parkiriščih za avtodome ter v avtokampih. Ohišje terminala iz kakovostnega nerjavnega jekla zagotavlja odlično zaščito
pred vremenskimi vplivi in vandalizmom.
Terminal ima preprost in  uporabniku prijazen način plačevanja, upravljavcu pa so neposredno na terminalu omogočene
številne možnosti nastavitev cene, količine energije in časovnika.
Standard za nizkonapetostne inštalacije predpisuje, da so na
en terminal dovoljene največ štiri vtičnice, zato je sklop sestavljen iz nadrejenega in podrejenega terminala. Preko ene krmilne enote se oskrbuje do 8 parkirnih mest. Izbira in plačilo
parkirnega mesta se preko črtne kode izvaja na glavnem terminalu. Koncept nadrejenega in podrejenega terminala zmanjšuje stroške nakupa in olajša porazdelitev terminalov na parkirnem mestu.

Nizki stroški vzdrževanja
Robustno ohišje iz nerjavnega
jekla, odporno  na vremenske
vplive
Elektronika v celoti zaprta v
ohišju
Intuitivno upravljanje
Prikazovalnik podatkov o ceni
in stanju količine električne
energije
Ločene izbirne tipke in LEDosvetlitve s prikazom stanja za
vsako posamezno vtičnico
Plačevanje preko IR-čitalnika
črtne kode ali z brezstičnimi
personalnimi karticami
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P R O M E T

EMS odpadna
voda

PZA–PARKIRIŠČA ZA AVTODOME

Sodobno zasnovan terminal za odpadno vodo omogoča enostavno in popolnoma higiensko praznjenje straniščnih kaset.
Ohišje terminala iz kakovostnega nerjavnega jekla zagotavlja
dolgo življenjsko dobo in odlično zaščito pred vremenskimi vplivi ter vandalizmom.
Sam postopek upravljanja s terminalom je enostaven – tako za
stranko kot tudi skrbnika sistema.  Terminal omogoča širok nabor nastavitev različnih parametrov, (cen, časovnika ...), ki jih je
moč enostavno spreminjati.
Terminal se lahko poveže na talno rešetko za sivo vodo in talni
odtok za praznjenje fiksnih rezervoarjev s fekalijami.

Nizki stroški vzdrževanja
Robustno ohišje iz nerjavnega
jekla, odporno  na vremenske
vplive
Elektronika v celoti zaprta v
ohišju, IP 44
Zimska izvedba z ogrevanjem
    (dodatna opcija)
LED-osvetlitev terminala za  
uporabo ponoči, z integriranim
zatemnitvenim stikalom (opcija)
Plačevanje preko IR-čitalnika
črtne kode ali z brezstičnimi
personalnimi karticami
Priklop splakovanja talne rešetke
ali talnega izpusta (opcija)
Priklop induktivnega detektorja
za avtomatično proženje
splakovanja (opcija)
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P R O M E T

EMS pitna voda
PZA–PARKIRIŠČA ZA AVTODOME

Sodobno zasnovan terminal za pitno vodo omogoča zanesljivo oskrbo z vodo za avtodome in počitniške prikolice na
parkiriščih za avtodome in v avtokampih.
Ohišje terminala iz kakovostnega nerjavnega jekla zagotavlja odlično zaščito pred vremenskimi vplivi in vandalizmom.
Sam postopek upravljanja s terminalom je enostaven – tako za
stranko kot tudi skrbinka sistema.  Terminal omogoča širok nabor
nastavitev različnih parametrov (cen, časovnika, maksimalne količine), ki jih je moč enostavno spreminjati.

Nizki stroški vzdrževanja
Robustno ohišje iz nerjavnega
jekla, odporno  na vremenske
vplive
Elektronika v celoti zaprta v
ohišju, IP 44
Priključek 1/2' tip Gardena
Prikazovalnik podatkov o ceni in
stanju
Zimska izvedba z ogrevanjem
    (dodatna opcija)
LED-osvetlitev terminala in
vtičnic za  uporabo ponoči, z
integriranim zatemnitvenim
stikalom (dodatna opcija)
Plačevanje preko IR-čitalnika
črtne kode ali z brezstičnimi
personalnimi karticami
Avtomatično higiensko
splakovanje
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EMS terminali

PZA–PARKIRIŠČA ZA AVTODOME

Področja uporabe
Postajališča za avtodome
Avtokampi

Tehnični podatki - EMS elektrika
Priključna napetost:
400 V, 50 Hz
CEE-vtičnice:
230 V, 16 A
Ohišje - nadrejeni terminal: (V × Š × G): 1300 × 260 × 275 mm
Ohišje - podrejeni terminal: (V × Š × G): 1017 × 100 × 100 mm
Delovna temperatura :
–20 °C do +40 °C
Zaščita IP:
44
Teža – nadrejeni terminal: 36 kg
Teža – podrejeni terminal: 10 kg

Tehnični podatki - odpadna voda
Priključna napetost:
Priključna moč
(z grelnim kablom):

Pretok:
Ohišje – dimenzije:
Delovna temperatura:
Delovna temperatura
(grelni kabel):
Teža:

230 V, 50 Hz
32 W, dolžina 2 m
64 W, dolžina 4 m
96 W, dolžina 6m
128 W, dolžina 8 m
160 W, dolžina 10 m
maksimalno 5 m3/h
(V x Š x G): 1300 x 260 x 275 mm
od 10 °C do +40 °C
od –10 °C do +40 °C
30 kg

Tehnični podatki - pitna voda
Priključna napetost:
Priključna moč
(z grelnim kablom):
Pretok:
Ohišje – dimenzije:
Delovna temperatura:
Delovna temperatura
(grelni kabel):
Teža:

Ostalo

Material:
Plačevanje:

230 V, 50 Hz
max. 32 W
max. 5 m3/h
(V × Š × G): 1300 × 260 × 275 mm
od 10 °C do +40 °C

Nakup vavčerja s črtno kodo

od –10 °C do +40 °C
30 kg

AISI 304 nerjavna pločevina
– Čitanje črtne kode vavčerja,
izdanega  na glavni blagajni
– RFID/MIFARE-čitalnik kartic (opcija)
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P R O M E T

TALNA REŠETKA
PARKIRIŠČA ZA AVTODOME
Talna rešetka je namenjena za izpust sive vode in fekalij iz fiksnih zbiralnikov na parkiriščih za avtodome. Izdelana je iz nerjavnega jekla V2A ali V4A (odporna na sol) in površinsko polirana.
Rešetko je možno povezati s stebričkom EMS za odpadno vodo,
s pomočjo katerega lahko sprožimo splakovanje prek tipke ali
avtomatsko prek induktivnega detektorja kovin, ki je nameščen
okoli rešetke.

Kompaktna izdelava, odporna
na agresivne medije
Nerjavno jeklo
Različne dolžine
Ogrevanje pred zmrzovanjem
Splakovanje prek EMS-stebra

S priklopom grelnega kabla na EMS-stebriček je možno ogrevati dovod splakovalne vode in rešetko.
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TALNA REŠETKA
PARKIRIŠČA ZA AVTODOME

Področja uporabe

Tehnični podatki

Parkirišča za avtodome

Napajanje grelnega kabla:  230 V AC ~ 50–60 Hz
         
Priključna moč na EMS
(z grelnim kablom):
32 W dolžina 2 m
64 W dolžina 4 m
96 W dolžina 6m
128 W dolžina 8 m
160 W dolžina 10 m
Delovna temperatura:         od –10 °C do +50 °C
Širina/globina/dolžina:        320/200/1000
        320/200/2000
   
        320/200/3000
Maksimalna obremenitev:  2.200 kg
Material:
        Nerjavno jeklo V2A ali V4A,
        površinsko polirano

Različica splakovalnika

OPIS
Pokrov rešetke s trikotnimi prečnimi profili dim. 30 mm × 30 mm × 4 mm in odprtino za fekalije dim. 112
mm × 80 mm za hiter in čist izpust iz fiksnih zbiralnikov je elektro poliran. Podnožje rešetke je na osnovni temelj pritrjeno z nosilci na medsebojni razdalji 1,0 m. Model WOMO ima zaščitene robove z obrobo, ki
preprečuje nabiranje rje in je na notranji strani ojačan s pravokotnimi profili iz nerjavnega jekla (1.4301 V2A
ali 1.4571 V4A). Zunanji pravokotni profil je visok 50 mm in ima privarjena stenska sidra (500 mm), montaža
podnožja v obliki črke U pa skrbi za trdno pritrditev na tla s po višini nastavljivimi montažnimi sidri z zatiči.
Notranji prečni in vzdolžni nakloni znašajo 2,0 %. Odtočna cev (DN 100) je privarjena na samo korito rešetke. Površina korita je peskana.

Stranski pogled

Model odtoka

P [mm]

AB [mm]

AT

Naklon

ET

WOMO-220-300

220

300

160

2,0 %

200

WOMO-320-400

320

400

160

2,0 %

200

WOMO-420-500

420

500

160

2,0 %

200
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