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Solární panely
Tři 20-ti wattové mono-krystalické solární panely

Hliníkové panely / Předem smontované a připojené panely

Nosiče reklamy

Porty
• 1x Micro USB • 1x IPhone 5 • 1x IPhone 4 • 3x Female USB
Odkládací stolky / Hliník s kompozitním vrškem

Spodní základna stojanu permanentní / Práškově lakovaná ocel
Spodní základna stojanu dočasná/ Černě lakovaná ocel
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NRG Street Charge®
Solární nabíjecí stanice

NRG Portable Power přichází s inovativním řešením. Nabídněte svým
zákazníkům nebo hostům čistou solární energii. Udržujte je ve spojení s
vámi jakožto lídry v oblasti energetické udržitelnosti.
Solární stanice NRG Street Charge® nabízí snadný způsob, jak dodat
energii mobilním zařízením rychlostí nabíjení ze zásuvky za použití
obnovitelné energie ze slunce.
Solární stanice NRG Street Charge® nabíjí všechna mobilní zařízení –
tablety, mobilní telefony, fotoaparáty i kamery.
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Doplní vám energii
Váš prostor promění v cíl

NRG Street Charge® je ideální volbou pro developery, urbanisty a architekty,
kteří tvoří veřejné prostory. Uplatní se na letištích, nádražích, na hudebních
a kulturních akcích, ve veřejných budovách, obchodních a nákupních centrech, u mobilních operátorů atd.
NRG Street Charge® je ideální volbou také pro předzahrádky restaurací
a kaváren v obchodních centrech..
Využijete ji všude tam, kde se lidé scházejí anebo se z jakéhokoli důvodu
scházet mají..
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Budete stále ONLINE

Hlavní výhody NRG Street Charge®
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Síla solární energie
Pro udržení plně nabitého stavu potřebují solární panely
pouze 4 hodiny denního svitu.

Nabijete vše a rychle
Lze nabíjet až 6 zařízení najednou, a to stejně rychle jako ze zásuvky.

Ukažte svůj postoj k ekologii
Pochlubte se svým vztahem k solární energii a ukažte své logo.

Konektivita mobilních zařízení
Stanice je vybavena konektory pro připojení všech v současnosti
používaných zařízení (modely iPhone® i s OS Android®). Možnost WiFi.

Krása a chytrost
Toto spojení formy a funkčnosti zapadne do jakéhokoli prostředí.
Stanice mění váš prostor v cíl návštěvy a prodlužuje dobu pobytu v něm.

Snadná instalace
K sestavení postačí 2 – 3 lidé. Instalace může být dočasná nebo trvalá.
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Reklamní poutač jako návrat investice
Přidejte svou reklamu. Tři reklamní poutače vás budou identifikovat
jako lídra v inovacích.

Možnost dobití jednotky
Stanici lze připojit také do elektrické sítě. To je vhodné při skladování
jednotky nebo při její vysoké vytíženosti.

Bezpečnost především
Stanici je možné opatřit GPS lokátorem, lze na ní nastavit geolokaci
a používat i další utility (mobilní aplikace aj.).

Konkurenční výhoda
Nabídněte ke svým službám přidanou hodnotu a odlište se tak
od konkurence. Spokojený zákazník je vaší „chodící reklamou“.

Vysoká odolnost
Solární stanice jsou odolné vůči povětrnostním vlivům.
Vydrží poryvy větru až o rychlosti 140 km/h.
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Reklamní nosič
Mění svůj vzhled

NRG Street Charge je vybaven plochami pro umístění reklamy. Díky pronájmu těchto
reklamních ploch získává investor možnost návratu investovaných prostředků. Záleží
pouze na ceně, atraktivitě místa a šikovnosti investora pronajmout všechny nabízené
plochy stojanu.
V případě potřeby zajistíme kompletní tiskové a grafické služby.
Návratnost investice je možné řádově odhadnout z našeho grafu, ale informace jsou pouze
orientační.

GRAF NÁVRATNOSTI INVESTICE
při obsazenosti všech dostupných reklamních ploch v průběhu 1. roku

14 500,- Kč
obsazeno 20%

obsazeno 40%

obsazeno 60%

obsazeno 100%

28 000,- Kč
43 000,- Kč
72 000,- Kč
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Reklamní plocha
Technická specifikace

Vertikální poloha
Velikost tabule – 248,92 mm Š x 762 mm V
Použitelná oblast – 223,52 mm Š x 736,6 mm V
Tloušťka tabule – 6mm/7mm

Horizontální poloha
Velikost tabule – 426,7 mm Š x 279,4 mm V
Použitelná oblast – 406,4 mm Š x 254 mm V
Tloušťka tabule – 6mm/7mm
Důležité upozornění:
• Doporučujeme, aby podklady pro tvorbu reklamy byly v profesionální kvalitě.
• Zvolte materiál s ohledem na délku pronájmu reklamní plochy.
Pěnová deska je finančně příznivější, ale pouze pro krátkodobé pronájmy.
Pro dlouhodobé volte Dibond®.

Dibond®

Panel sestává ze dvou hliníkových desek o tloušťce 0,3 mm (celková tloušťka desky činí 6 mm) a vnitřního jádra
z polyethylenu. Panel je chráněn z obou stran folií. Dibond® je i přes svou malou tloušťku velmi odolný vůči nepřízni
počasí, korozi a je velmi stabilní.
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NRG Street Charge
Technická specifikace

Solární stanice NRG Street Charge využívá nejnovějších solárních a bateriových technologií, aby byla vždy připravena k použití.
Během dne se tři 20wattové monokrystalické solární panely starají o to, aby sbíraly
energii pro interní baterie. To umožňuje nabíjet mobilní zařízení i tehdy, když zrovna
slunce nesvítí.
NRG Street Charge bude nejlépe fungovat na místě, kde je co nejvíce přímého slunečníhosvitu, vysoce efektivní solární panely nicméně sbírají solární energii i ve chvílích, kdy
je zamračeno.
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USB PORTY, možnost GPS“ a WIFI“
1x Micro USB
1x IPhone 5
1x IPhone 4
3x Female USB
Solární panely
Jmenovitý výkon

60W (3x 20W panely)

Napětí

20-22V

Typ článku

mono-krystalický

Baterie

Li-NMC

Typ baterie

Li-NMC

Kapacita

168Wh (11V, 15.6Ah)

Skladovatelnost

nabít každých 3–6 měs

Pojistky

15A, standardní pojistky

(vestavěná ochrana nabíjení slabé baterie)
Osvětlení
LED

12W 6 x 2W zelené LED

Porty
Apple 30 pin konektor

5V, do 2A (10W max)

Apple Lightning konektor

5V, do 2A (10W max)

Micro USB konektor

5V, do 2A (10W max)

Samice USB

5V, do 2A (10W max)

Obecně
Hmotnost

371 kg

Rozměry

160 x 137 x 381 cm

Provozní teplota

0–40° C

Záruka

1 rok
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jsem ONLINE
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+420 251 611 317 | info@streetcharge.cz | www.streetcharge.cz | www.hagspraha.cz
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