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Jednoczesne zasilanie 

dwóch pojazdów

Możliwość podłączenia do opro-

gramowania dostawcy energii

Zintegrowane zarządzanie obcią-

żeniem

Konstrukcja bez barier dla użytkow-

ników o ograniczonej mobilności

CHARGESPOT CONNECT.PUBLIC

Inteligentne ładowanie w przestrzeni publicznej

Stacja ładowania Amperfied Chargespot connect.public to optymalne rozwiązanie do ładowania 

w miejscach publicznych i częściowo publicznych z dwoma punktami ładowania, dużym kolo-

rowym wyświetlaczem i wysoką ochroną przed wandalizmem. Czy to przed supermarketami, na 

parkingach pracowniczych czy przy drogach: Dzięki zintegrowanej skrzynce przyłączeniowej stację 

ładowania można łatwo zainstalować w dowolnym miejscu.

Konstrukcja bez barier zapewnia łatwy dostęp również użytkownikom o ograniczonej mobilności.

Dla kogo przeznaczona jest stacja ładowania Chargespot connect.public?

Chargespot connect.public jest dla każdego, kto chce zaoferować klientom 

pierwszorzędną usługę w postaci uczciwie rozliczanej infrastruktury ładowania i 

w ten sposób zapewnić sobie dodatkowe źródło dochodu.

Inteligentna sieć dzięki zintegrowanemu zarządzaniu energią i obciążeniem

Stacja ładowania Chargespot connect.public jest zgodna z prawem o miarach, dzięki czemu ła-

dowanie energią elektryczną może być rozliczane w sposób bezpieczny pod względem prawnym 

z odpowiednim dostawcą. Zintegrowane dynamiczne zarządzanie obciążeniem dla maksymal-

nie 250 punktów ładowania zapewnia, że dostępna moc elektryczna jest efektywnie dystrybu-

owana, a przyłącze sieciowe nie jest przeciążone.

CHARGESPOT CONNECT.PUBLIC
KORZYŚCI

Technologia ładowania made in Germany

Od ponad 170 lat marka HEIDELBERG jest symbolem jakości i trwałości w 

światowym przemyśle drukarskim. Oprócz tego odnosimy również sukcesy w 

dziedzinie elektromobilności, stosując innowacyjne, ukierunkowane na klienta 

rozwiązania. Obecnie nadaliśmy nazwę temu kierunkowi rozwoju, którym po-

dążamy od 2014 roku: HEIDELBERG AMPERFIED. Ta założona w kwietniu 2022 

r. spółka zależna w całości poświęcona jest inteligentnej technologii ładowania 

made in Germany i aspiruje do roli godnego zaufania i niezawodnego partnera 

na drodze do przyszłości elektromobilności.

Najważniejsze właściwości techniczne urządzenia Amperfied Chargespot connect.public

\ Jednoczesne ładowanie dwóch pojazdów z mocą do 22 kW na punkt ładowania

\ Niewielkie nakłady na instalację dzięki zintegrowanej skrzynce przyłączeniowej

\ Uwierzytelnianie przy użyciu kart RFID

\ Bezpieczne pod względem prawnym rozliczanie dzięki zgodności z prawem o miarach

\ 10-calowy kolorowy wyświetlacz zapewniający intuicyjną obsługę

\ Przesyłanie danych przez LTE lub LAN

 \ Zintegrowane dynamiczne zarządzanie obciążeniem (DLM)

 \ Połączenie z dostawcą przez OCPP 1.6 JSON/SOAP

 \ Foliowanie na zamówienie według projektu klienta

Łatwa instalacja i konfigu-

racja

Wytrzymała, bezpieczna i niezawod-

na konstrukcja do ciągłego użytku 
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Z chęcią udzielimy pomocy na naszej infolinii:
+49 6222 82-2266
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www.amperfied.com
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Uruchomienie procesu ładowania:
1. Włożyć wtyczkę do szarego pierścienia 

i przekręcić w lewo.

Rozpoczyna się proces ładowania.

Proces ładowania zostaje zatrzymany.

Zatrzymanie procesu ładowania:
3. Przyłożyć kartę ładowania RFID lub zakoń-

czyć proces ładowania w samochodzie.

2. Przyłożyć kartę ładowania RFID, uwierzytelnić 

się za pomocą aplikacji lub zeskanować kod QR.

4. Wyjąć wtyczkę z gniazda ładowania.


