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inteligent
ușor și
eficient

Mai mult de 2 milioane de șoferi din întreaga lume și-au schimbat 
mașinile vechi, cu mașini electrice sau hibride. Accesul la facilitățile 
de încărcare a devenit acum o necesitate în toate mediile: acasă, la 
serviciu, în spațiile publice, în parcări, în centrele comerciale etc. 

Instalarea stațiilor de încărcare acasă și în spațiile publice devine 
o prioritate globală. Schimbarea este posibilă numai dacă odată cu 
dezvoltarea autovehiculelor electrice se va dezvolta și rețeaua de stații 
de încărcare. 

Ca lider pe piața națională în sistemele de management al parcărilor, 
Parkomatic își asumă rolul de promotor al soluțiilor de încărcare pentru 
mașinile electrice și hibride.

Parkomatic oferă astăzi soluții complete pentru rețele publice majore 
de încărcare, precum și pentru întreprinderi, centre comerciale, instituții 
publice dar și pentru acasă.

Soluțiile noastre de încărcare oferă cea mai inovatoare și mai accesibilă 
stație de încărcare pentru a vă maximiza investiția, reducând în același 
timp costurile. De la instalarea și integrarea online a fiecărei stații, până 
la urmărirea și facturarea sesiunilor de încărcare, vă permitem atât să 
operați cât și să gestionați stațiile de încărcare cu ușurință și eficiență. 

Împreuna vom construi un viitor durabil!                              

parkomatic.ro 

stații de încărcare pentru 
EV (vehicule electrice)

În 2016, mașinile electrice au depășit pragul 
de 2 milioane în toată lumea. În ultimii 
ani au dominat show-urile auto majore, ca 
niciodată, convingând chiar și pe cei mai 
sceptici producători de mașini de potențialul 
de scalabilitatea și de importanța lor pentru 
viitorul nostru.

Ultimii 15 ani au fost cei mai calzi ai ultimului 
mileniu, viitorul nostru este dependent de 
schimbările pe care le facem acum.

România trebuie să țină ritmul cu acest val 
al schimbării, numai așa va putea să ofere 
locuitorilor ei siguranță și un mediu propice 
dezvoltării.

parkomatic.ro
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HOME
stație de încărcare 
EV pentru acasă
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performanță ridicată, efort deîntreținere 
redus. Încărcarea mașinii nu a fost 
niciodată mai ușoară.

Sigură şi rapidă, uşor de instalat şi administrat, este 
cea mai bună soluţie pentru utilizarea în mod casnic şi 
privat, având o viteză de încărcare de 8 ori mai mare 
decât o priză normală. Poate fi gestionat remote în scopul 
mentenanţei sau actualizării software-ului.

încărcare rapidă 

Este disponibilă varianta cu un singur conector cu o 
putere de ieşire de 3,4 kW, 7kW, 11kW sau 22kW.
Având un design modular şi robust, este disponibil în 6 
culori.

detalii tehnice

Putere de încărcare: 3.7kW, 7.4kW, 11kW, 22kW
Protecție: IP54, IK09
Mode de încărcare: Mode 3, Z.E. Ready
Număr conectori: 1 conector
Tip curent: 1-fază sau 3-faze, 230V – 400V, 16A și 32A
Material carcasă: policarbonat (BayBlend)
Tip conector: Type 2
Dotări: Electricity meter (MID), controler UMTS şi card SIM
Dimensiuni: 490 x 315 x 170 mm
Greutate: 8 kg
Comunicaţie: GPS/GSM/UMTS/GPRS Modem/controler cu 
cititor RFID
Design: robust şi modular
Temperatura funcţionare: de la -25°C la +60°C
Monatj: pe perete sau cu picior de suport
Opțional: cablu la 6 sau la 8 metri
Afișaj stare sistem: rozetă leduri

În Europa Consumul de energie electrică al 
unei gospodării medii se ridică la aproximativ 
3500 kW pe an. Pe baza unei distanțe medii 
de 15.000 km pe an, o mașină electrică ar 
necesita anual 3000 kW. 

Considerăm un cost mediu de încărcare 
în România al oricărui EV de aproximativ 
7 cenți (EUR) pe kWh. Să presupunem că 
mașina dvs. electrică are o baterie goală și 
o capacitate a bateriei de aproximativ 12 
kWh. În majoritatea cazurilor, mașina dvs. 
ar trebui să poată ajunge la aproximativ 60 
- 80 km cu o singură sesiune de încărcare. 
Încărcarea EV ar însuma un total de 12 x 0,07 
= 0,84 EUR. Consumul de energie pe km nu 
ar fi mai mare de 0,014 - 0,01 EUR. 

parkomatic.ro
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BUSINESS
stație de încărcare EV pentru 
sectorul business și comercial

rapid, ușor de folosit, fiabil
Eficient şi uşor de utilizat, este cea mai bună alegere pentru zonele de 
tip business şi comercial. Este disponibil în variantele cu doi conectori 
sau unul singur. Poate fi gestionată remote în scopul mentenanţei sau 
actualizării software-ului.

încărcare rapidă 
Produsul poate fi cu una sau două prize. Fiecare priză poate avea o 
putere de ieşire de 3,4 kW, 7kW, 11kW sau 22kW.

control total 
Staţia poate fi de tip Autostart (alimentarea vehiculului 
începe după introducerea conectorului în socket) sau necesita 
autentificare (prin card RFID, keyfob) pentru realizarea 
alimentarii.

detalii tehnice
Dotări: Electricity meter (MID), controler UMTS şi card SIM
Dimensiuni: 600x250x200 mm
Greutate: 11 kg
Temperatura funcţionare: de la -25°C la +60°C
Comunicaţie: GPS/GSM/UMTS/GPRS Modem/controler cu cititor RFID

A. BusinessLine (type 2) | Hub
O staţie de încărcare Hub este echipată cu modem, contor, 
cititor RFID, controller UMTS şi card SIM. Prin urmare, staţia 
poate fi monitorizată online şi firmware-ul poate fi actualizat de 
la distanţă.

B. BusinessLine (type 2) | Satellite
Staţiile de încărcare Satellite comunică prin intermediul 
modemului amplasat în staţia Hub şi sunt echipate cu contor şi 
cititor RFID. O staţie de încărcare Satellite tot timpul trebuie să 
fie conectată la o staţie Hub.

În timp ce angajatorii învață avantajele 
conducerii electrice, mai multe companii 
fac tranziția. Statiile de încărcare oferite de 
Parkomatic, din gama BUSINESS au devenit un 
punct de plecare recunoscut în locuri publice 
de parcare, la locurile de muncă și în marile 
parcări. Angajații și vizitatorii dvs. pot încărca 
vehiculele electrice cu ușurință, rapid și în 
siguranță. Folosind cele mai bune materiale 
și software-ul cel mai inteligent, o stație de 
încărcare Parkomatic - EV-Box necesită o 
întreținere minimă.

Stațiile de încărcare din gama BUSINESS  
includ unul sau două puncte de încărcare. 
Stația de încărcare BusinessLine cu două 
puncte de încărcare sunt special concepute 
pentru piața comercială. Stațiile inteligente 
de încărcare sunt disponibile în diverse 
modele, pentru toate capacitățile dorite. Ele 
vin în șase culori sau, dacă doriți, în culorile 
proprii ale companiei. EV-Box oferă, de 
asemenea, diverse servicii pentru facturare 
și “încărcare inteligentă”. Instalarea mai 
multor stații de încărcare este deosebit 
de avantajoasă datorită managementului 
central. Există un motiv pentru care stațiile 
noastre de tarifare sunt cele mai populare 
soluții de încărcare din întreaga Europă.

parkomatic.ro
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PUBLIC
stație de încărcare EV 
pentru sectorul public

9

fiabilitate, performanță, costuri 
optimizate

Sigură şi durabilă, este cea mai bună soluţie pentru 
utilizarea în zonele publice.Managementul simplu şi 
eficient al mai multor staţii de încărcare este posibil prin 
configuraţia Hub/Satellite. Prin serviciile Smart Charging 
este posibilă distribuţia eficientă a energiei. Staţia 
permite ajustarea tarifelor, mentenanţa şi actualizare 
software de la distanţă.

încărcare rapidă 

Este disponibilă varianta cu doi conectori cu o putere de 
ieşire de 11kW sau 22kW.

rezistență
Având un design modular şi robust, este rezistent la șoc 
şi vandalism, ignifug şi nu se decolorează.

detalii tehnice

Putere de încărcare: 11kW, 22kW
Protecție: IP54, IK09
Mode de încărcare: Mode 3, Z.E. Ready
Număr conectori: 1 conector
Tip curent: 3-faze, 230V – 400V, 16A și 32A
Material carcasă: oțel inoxidabil
Tip conector: Type 2
Dimensiuni: 1250 x 350 x 225 mm (L x W x H)
Greutate: 30 kg
Comunicaţie: GPS/GSM/UMTS/GPRS Modem/controler cu 
cititor RFID
Temperatura funcţionare: de la -25°C la +60°C
Montaj: pe fundație
Stare încărcare: afișaj led

Din ce în ce mai multe companii și persoane trec la 
mașini electrice. Dar și municipalitățile devin din 
ce în ce mai interesate de această opțiune. Acest 
lucru este firesc, deoarece aduce multe beneficii. 
Soluția PUBLIC oferită de Parkomatic - EV-Box a 
devenit un punct de plecare recunoscut în parcări 
publice, la locul de muncă, în zonele publice și chiar 
pe străzi. Rezidenții municipalității dvs. și vizitatorii 
pot încărca vehiculele electrice cu ușurință, rapid 
și în siguranță. Folosind cele mai bune materiale și 
software-ul cel mai inteligent, o stație de încărcare 
EV-Box necesită o cantitate minimă de întreținere.

Gama PUBLIC a fost special concepută pentru 
zona publică. Stațiile inteligente de încărcare 
sunt disponibile în diferite modele, pentru toate 
capacitățile dorite. EV-Box oferă, de asemenea, 
diverse servicii unice pentru facturare și “încărcare 
inteligentă”. Instalarea mai multor stații de 
încărcare este deosebit de avantajoasă datorită 
managementului central.

parkomatic.ro
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cele 3 
soluții de 
încărcare

26+

48,000+ 22,400+

27.6M+

de orașe cu 
stați i le EV-Box

de țări  cu 
stați i le EV-Box

stați i  de încăr-
care în toată 
lumea

șoferi  cu mașini 
încărcate

kWh
încărcați

800+
parteneri  în 
toată lumea

960+

HOME

Încarci acasă, rapid, în siguranță și la costuri 
minime, profitând de tarifele reduse la energia 
electrică din timpul nopții. Stațiile se montează 
ușor, se întrețin ușor, respectă standarde înalte de 
siguranță și protecție. Beneficiezi de sistem avansat 
de monitorizare a consumului. Prin colaborarea cu 
Parkomatic și Ev-Box nu alegi doar să lucrezi cu cei 
mai buni ci alegi soluțiile cele mai avansate, cu un 
raport cost/eficiență maxim.

BUSINESS

Așa am început să schimbăm lumea. Aceasta este 
cea mai importantă stație din portofoliul nostru. Este 
cea mai preferată de clienții noștri, cea mai solicitată 
și pe cea pe care o vei întâlni cel mai des. 

PUBLIC

Împreună schimbăm viitorul: șoferii de mașini 
elecrice, companiile care au ales să investească în 
soluții de încărcare, clienții lor și instituțiile publice. 
Cele din urmă au un rol vital, această schimbare este 
dependentă de infrastructura națională. Parkomaic și 
Ev-Box au creat o soluție robustă, modulară și fiabilă 
pentru spațiile publice. România va face această 
conversie spre un transport verde investind în 
infrastructură și alegând soluțiile potrivite. 

Professional Parking Systems
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Din 2010
Peste 50 de proiecte de parcări 
mari în toată țara - Parkomatic 
- Professional parking systems

7+

50+ 18,800+

13M+ euro

ani  de experiență

parcări  mari  în 
toată țara

șoferi  fericiț i           
z i lnic

venituri  generate de 
parcări  investitori lor

45 000+
ore petrecute 
la  proiecte

economii  prin               
optimizare soluție

3M+

Despre Parkomatic

Mai jos prezentăm o selecție din cele peste 50 de 
sisteme inteligente de parcare implementate în 
România de echipa Parkomatic

Parcare City Mall, Constanța -  1800 locuri
Parcare cu operator și case automate. Tichete cod 
bare și LPR, sistem ghidare în parcare cu senzori 
ultrasunete și indicatoare LED

Parcare The Office, Cluj Napoca - 1200 locuri 
Parcare cu camere recunoaștere numere 
înmatriculare LPR pentru abonați și tichete cod bare 
pentru vizitatori. Casa automata.

Spitalul Militar Regina Maria, Brașov - 306 locuri
Parcare cu operator și casă automată. Tichete cod de 
bare. Cartele proximitate abonați

Parcare Sala Polivalentă, Cluj - Napoca - 446 locuri
Parcare cu casă automată și operator manual.
Tichete cod de bare. Cartele proximitate abonați.

Parcare publică, Ploiești - 296 locuri
Parcare cu casă automată și operator manual. 
Tichete cod de bare. Cartele proximitate abonați.

Parcare Poiana - Brașov - 434 locuri
Parcare cu casă automată și operator manual. 
Tichete cod de bare.

Professional Parking Systems

Serviciile Parkomatic sunt complete și includ:

• Consultanță în definirea conceptului 
proiectului,
• Optimizarea utilizării spațiului care urmează 
a fi amenajat,
• Consultanță proiectare la configurarea parcării 
și a fluxurilor de vehicule,
• Consultanță pentru optimizarea costurilor,
• Asistență la alegerea solutiei tehnice,
• Asistență la pregătirea locațieiși instalațiilor,
• Instalarea și configurarea sistemelor în 
concordanță cu cerințele beneficiarului,
• Consultanță specializată pentru stabilirea 
regulilor și optimizarea tarifelor,
• Training specializat pentru administrarea 
sistemelor,
• Mentenanță și asistență tehnică administrare 
parcare,
• Suport tehnic post-vânzare, inclusiv online.

Professional Parking Systems



PARKOMATIC 
ALUTERM GROUP

Cluj-Napoca

Str. Traian Vuia, nr. 208

București
Sos. Dudești-Pantelimon, nr. 42

Telefon: +0372 368 355
Email: office@aluterm.ro
Web:  www.parkomatic.ro 

Timișoara
Calea Lugojului, nr.140/3

Bacău
Calea Romanului, nr. 5
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