
e-mobilność
Każda stacja ładowania pojazdów elektrycznych powinna za-
pewniać kierowcy dostęp do systemu łatwego wnoszenia i rozli-
czania opłat, bez ograniczeń dotyczących wybranych grup 
użytkowników.

Terminale ładujące MENNEKES i Parkomaty CALE tworzą 
wspólnie innowacyjny system ParkPoint AM-Spot. W takiej 
konfiguracji urządzenie CALE może służyć do wnoszenia opłaty 
za postój i jednocześnie za pobrany prąd. Zapłata odbywa się 
więc w prosty sposób - za pomocą monet lub kart płatniczych.

Odpowiednia rozbudowa istniejącego systemu parkomatów 
CALE lub już zainstalowanych terminali MENNEKES przebiega 
szybko i sprawnie.
stadtraum Polska dostarcza niezbędną infrastrukturę ładującą
i terminale płatnicze. Dokonuje też analizy potrzeb i tworzy 
dokumentację w zakresie organizacji ruchu i rozmieszczenia 
stacji ładujących.

Ogólnodostępne stacje
ładowania pojazdów elektrycznych

PARKUJ+ŁADUJ:
ParkPoint AM-Spot
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ParkPoint AM-Spot

Za pomocą parkomatu CALE można kontrolować do 8 stanowisk 
(punktów ładowania) w terminalach ładujących MENNEKES. W ten 
sposób, prosty system stanowiący połączenie dwóch urządzeń, pozwala 
na rozbudowę w warunkach rozwoju elektromotoryzacji.
Stacja Mennekes umożliwia bezpieczne ładowanie zgodnie ze standar-
dem IEC 61851 (Mode 3). Przy użyciu certyfikowanych złączy z portem 
komunikacyjnym można za jej pomocą ładować e-pojazdy prądem do 
22kW. Ponadto terminal ładujący wyposażony jest w moduł sterowania, 
który automatycznie odblokowuje wtyczkę w przypadku przerwy
w dostawie energii elektrycznej.

Parkomat CALE MPC / CWT 104

�wymiary (WxSxG): 1670 x 410 x 310 mm
�ciężar: 90-100 kg
�normy: PN-EN 12414, PN-EN 141450, CE, EMC, PCI level 1,

projektowane i wytwarzane zgodnie z ISO 9001 i ISO 1401
�obudowa: dwuczęściowa, nierdzewna stal LDX, wg. SS-EN 2333
�temperatura pracy: -35°C do +60°C (zasilanie z sieci), względna wilgotność do 97%
�przyciski: piezoelektryczne lub mechaniczne
�zasilanie: sieciowe, akumulatorowe lub energią słoneczną
�płyta główna: 32-Bit, 200 MHz, Windows CE, pamięć systemowa 64 MB,

128 MB RAM, Pamięć masowa: karta SD
�wyświetlacz: alfanumeryczny LCD, 2 x 20 znaków (MPC)

lub graficzny LCD, 4,9”, 240 x 64 px (CWT 104)
�płatność monetami: programowalny czytnik monet (do 16 nominałów jednocześnie),

mechaniczna blokada z pętlą indukcyjną
�system opróżniania skarbca: wymienne, samozamykające się kasety, pojemność  4,6 l
�czytnik kart; możliwość wprowadzania PIN
�drukarka biletów: termoelektryczna, do 9000 biletów w zasobniku
�komunikacja: transmisja danych przez GPRS, WIFI, LAN,

współpraca z Cale WebOffice
�przenoszone dane: transakcje, czarne listy, taryfy, parametry, statystyki, alarmy
�system zarządzania: jako opcjonalna usługa, zdalne zarządzanie automatami za pomocą

aplikacji sieciowej Cale WebOffice (dostęp przez internet)
�zabezpieczenie wnętrza: osobne drzwi do części technicznej i do skarbca

w kolumnie, ukryte zamki
�zabezpieczenie skarbca: dodatkowa komora na kasetę w kolumnie, przeciwwłama-

niowa konstrukcja z podwójnymi drzwiami, 3 mm stalowe ściany boczne, drzwi: 6 mm 
stal pancerna, zamki: 4-drożne, 6-punktowe rygle; ochrona przed przewierceniem

Terminal ładujący MENNEKES

�wymiary (WxSxG): 1300 x 350 x 250 mm
�obudowa: stal z powłoka galwaniczną, malowana proszkowo, kolor: żółty, RAL 1021
�temperatura pracy: -25°C do +40°C
�wyposażenie: ▪ 1 gniazdo MENNEKES IP44 zgodne z wymaganiami

VDE-AR-E 2623-2-2, 16A 3P+N+PE i 2 złącza sygnału
gniazdo typu Schuk

▪ 2 wskaźniki świetlne (niebieski/zielony) określające status ładowania
�bezpieczniki: ▪ 2 wyłączniki instalacyjne DS 16A 3p C

▪ 2 wyłączniki różnicowoprądowe 40A 4p IFN = 0,03 A (typ B)

�rozdzielnice: 2 x 32A 4p (napięcie 230V).
�komunikacja: 2 sterowniki CP (prąd ładowania ustawiony na 16A)
�inne elementy: 1 wyłącznik DS 10A 1 p B (zabezpieczenie obwodu sterowania)
�zarządzanie temperaturą: 1 termostat, 1 higrostat, 1 wentylator

2
�inne złącza: listwa zaciskowa 2 x 5 x 50 mm
�interfejsy: ▪ 2 przekaźniki 12V, DC przeznaczone do sterowania przez parkomat 

i wyboru punktu ładowania
▪ 2 przekaźniki 12V, DC do przekazywania parkomatowi sygnału 

o gotowości do ładowania

▪ 1 o 230 V / 16 A

Parkomat Stacje ładujące

Dzięki kombinacji obydwu systemów, dostęp do stacji ma każdy, bez do-
datkowych umów czy zobowiązań. Ładowanie odbywa się anonimowo, 
bez autoryzacji specjalną kartą RFID czy kluczem dostępu.
Komunikację pomiędzy terminalem MENNEKES a parkomatem Cale 
zapewnia przewód sterujący (kabel danych).

Funkcja transmisji danych poprzez modem automatu CALE do systemu 
zarządzania „Cale WebOffice" pozwala na analizę i obróbkę informacji 
statystycznych i finansowych. Możliwy jest również zdalny nadzór nad 
funkcjonowaniem urządzeń.


