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Typowe zastosowania

Parkingi fi rmowe.

Parkingi miejskie.

Parki ładowania pojazdów elektrycznych 

(w miastach i przy autostradach)

Dzięki HecPay można wygodnie aktywować punkty ładowania pojazdów elektrycznych i umożliwić klientom 

swobodne wnoszenie opłat  za pomocą kart płatniczych i płatności mobilnej.

Płatności

HecPay – Ładowanie bez barier 24/7.

Dzięki dużej elastyczności i funkcjonalności HecPay umożliwia Państwu, 

jako operatorowi punktów ładowania lub sieci ładowarek pojazdów 

elektrycznych, modernizację istniejącej infrastruktury lub stworzenie 

przyszłej infrastruktury ładowania.

Poprzez zdalny dostęp można otrzymywać komunikaty o statusie 

urządzeń i pobierać kluczowe dane. Oznacza to, że cała sieć ładowarek 

jest zawsze pod kontrolą.

Niezawodne oblicze Twojej infrastruktury ładowania

HecPay umożliwia wnoszenie opłat bez konieczności instalowania, 

obsługi i konserwacji oddzielnego terminala płatniczego w każdej stacji 

ładowania.

Twoje korzyści

Optymalizacja kosztów dzięki 

centralnemu terminalowi płatniczemu

Nadaje się do użytku zewnętrznego

Swobodny proces płatności 

Jeden terminala obsługuje wiele 

punktów ładowania

Nowoczesny i przyjazny dla 

użytkownika proces płatności i 

autoryzacji

Wysokie standardy bezpieczeństwa

Kompleksowa obsługa 

posprzedażowa: wsparcie serwisu, 

szkolenie pracowników i dostęp do 

centrum napraw
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Dane techniczne

Wymiary Wysokość 1555 x Szerokość 232 x Głębokość 213 mm

Waga ok. 45 kg, w zależności od konfi guracji

Zakres temperatur -20 °C do +55 °C

Klasa ochrony IP44 & IK10

Zasilanie Zasilanie sieciowe: 110 V AC/60 Hz i 230 V AC/50 Hz (+10/-15 %) 

Wilgotność względna do 100%

Wyświetlacz Wyświetlacz dotykowy TFT

Warianty

• Jednostka podstawowa HecPay  

Wersja wolnostojąca z 9-calowym ekranem dotykowym TFT

GUI do aktywacji punktów ładowania

Opcje i funkcjonalności

• Różne opcje płatności

• Uwierzytelnianie za pomocą kart RFID

• Ekran dotykowy TFT o przekątnej 9 cali

• Brak drukarki do wydruku biletów papierowych

• Modem 4G lub połączenie LAN do transmisji danych

• Potwierdzenie płatności elektroniczne wyświetlane na 

ekranie dotykowym lub przesyłane na maila

Może współpracować z

Oprogramowanie zarządzające:

Oprogramowanie umożliwia zarządzanie i dostęp do 

podłączonych urządzeń z każdego miejsca na świecie. 

Dzięki oprogramowaniu możesz przeprowadzać 

konfi guracje, pobierać statystyki i monitorować 

urządzenia w czasie rzeczywistym.

Akceptacja kart doładowań:

Akceptacja popularnych kart w Twojej stacji ładowania

Aplikacja mobilna: 

Aplikacja mobilna umożliwia monitorowanie pracy 

parkomatów w czasie rzeczywistym i szybkie 

podejmowanie działań w sytuacjach awaryjnych.


