Napájací batériový modul na napájanie automatov
na výdaj cestovných lístkov pre MHD BATTMOBIL 1.00
BATTMOBIL 1.00 je zariadenie slúžiace na napájanie predajných automatov na cestovné lístky z batérií.
Umožňuje inštalovať automat na takých miestach, kde to nie je možné, alebo je ekonomicky veľmi nevýhodné
zriadiť riadnu sieťovú elektrickú prípojku.
Zariadenie je skonštruované ako konzistentná skriňa na kolieskach pre lepšiu manipuláciu, určená na
vsunutie do stojanu automatu. V stojane je vytvorená konektivita na primárny zdroj energie pre dobíjanie
batérií. Tým môže byť napríklad prípojka na pouličné osvetlenie, fotovoltaický panel alebo iná prípojka,
ktorá je aktívna len určitú časť dna. Všetky informácie o dobíjaní a stave akumulátorov sú prenášané
prostredníctvom siete GSM do cloudu. Následne sa môže realizovať cez web-rozhranie kontrola tohto
zariadenia.
Za štandardnú konfiguráciu zariadenia sa považuje pripojenie práve na pouličné osvetlenie. Pri tejto
konfigurácii sú zohľadnené väčšie energetické nároky napájaného zariadenia, najmä počas zimnej prevádzky,
kedy je nutné zabezpečiť ohrev kľúčových komponentov.
Všetky tieto prevádzkové parametre zabezpečuje BATTMOBIL 1.00 od firmy MIKO-MAT spol. s r.o.
automaticky bez nutnosti zásahu zvonku.
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Technické parametre:
· rozmer skrine 342x257x236mm
· hmotnosť 10-20kg závisí od použitých akumulátorov
· napájanie 48V maximálny príkon 150 W v prípade
napájania so siete 230V/50Hz je toto realizované
externým zdrojom v stojane maximálnym príkon 180W
· pre zimnú prevádzku do -20 °C automatické vykurovanie
kľúčových komponentov
· podsvietený LCD display na servisné účely
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Poštová adresa:
MIKO-MAT spol. s r.o.
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821 06, Bratislava

