Chytrá řešení pro veřejná
prostranství a technické areály
Řešíte celkovou rekonstrukci náměstí a lámete si hlavu jak oživit tento prostor?
Pořádáte na náměstí poutě, trhy, koncerty a jiné veřejné akce? Potřebujete bezpečné
a pohodlné připojení na energetickou síť, ale jen po dobu konání akcí? Schází vám
energetický přípojný bod pro údržbu technického areálu, veřejného prostranství?
Potřebujete mít k dispozici společně se zásuvkami také širokopásmový internet?

ENERGETICKÝ SLOUPEK „MSS ENERGOmini“

Popis řešení
Zajištění elektrické energie pro pořádání trhů, poutí, koncertů a mediálních
prezentací nebylo nikdy jednodušší. SITEL, spol. s r.o. nabízí zákazníkům své
jedinečné řešení „Multifunkční sloupek SITEL (MSS)“, který se po většinu roku
skrývá v zemi a slouží pouze v případě, když ho potřebujete. Nabízíme dvě
technická provedení tohoto výrobku, velký výsuvný sloupek MSS ENERGO
v pěti výkonových řadách a malý výklopný sloupek MSS ENERGOmini
s dimenzováním na maximální proud 32 A. V nabídce pro tento „MINI“ sloupek
je i datová rozvodnice, která umožní zakončení datové sítě s internetem
v místě jeho umístění pro připojení „stánkařů i pro elektronické pokladny
(EET)“ nebo pro „velkoplošné promítání sportovních přenosů“ atp. Univerzální
nerezové víko s nosností B125 (12,5 t) a s možností 40 mm výplně nabízí
jedinečnou možnost vyřešení vzhledové návaznosti na okolí energetického
sloupku. Špičková je i ochrana elektrických rozvodnic proti vlhkosti, prachu
a proti krátkodobému ponoření do vody, tj. jejich krytím IP67.

Multifunkční sloupek MSS ENERGOmini
 základní nabídka rozvodnic pro umístění na MSS ENERGOmini:







dimenzován na 32 A max. (zásuvka 32 A rozvodnice „O“ podjištěna na 25 A)
snadná aktivace pouhým vyklopením ze země pomocí ručního madla
umístění jedné rozvodnice dle vašeho výběru na sloupek
průchod kabelů víkem umožňuje uzavření připojeného sloupku
uložení v zemi musí mít k dispozici trativod pro odvádění kondenzátu
a vody, případně dešťovou kanalizaci při vyšší hladině spodní vody

Ovládání sloupku „MINI“

Výhody pro zákazníka
Získáte plně funkční, malé a praktické připojovací místo nejen pro energetické
odběry. Řešení může také nést zákaznickou rozvodnici s vaší individuální
výbavou. V době bez odběrů je sloupek ukryt v zemi a je tak chráněn proti
poškození a vandalizmu. Konzultace a návrhy poskytujeme zdarma
a zajišťujeme k výrobku také záruční i pozáruční servis.

umístění optické kazety
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