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SHUFFLE
MOBILITY
Carregamento . Segurança . Iluminação
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SHUFFLE MOBILITY
Na rota de um mundo 
zero-emissões 
E se uma coluna de iluminação pudesse carregar veículos elétricos? 
Como pode uma coluna inteligente trazer uma resposta à crescente 
necessidade de infraestruturas de carregamento público e apoiar o 
crescimento dos veículos elétricos? Como pode um sistema baseado 
na iluminação carregar a bateria do carro da sua empresa durante as 
suas horas de trabalho no escritório?

De acordo com a Deloitte, a previsão global de EV atingirá uma taxa de 
crescimento anual de 29 por cento alcançada nos próximos dez anos com as 
vendas totais de EV a crescer de 2,5 milhões de veículos em 2020 para 11,2 
milhões de veículos em 2025, atingindo depois 31,1 milhões em 2030.

Apesar deste crescimento, a adoção generalizada de VE na Europa é ainda 
dificultada por uma infraestrutura de carregamento insuficiente na maioria das 
regiões.

O SHUFFLE Mobility é uma abordagem modular e conectada ao hardware 
exterior com módulos rotativos plug-and-play que contêm hardware pré-
certificado.

Esta versão pré-configurada da coluna multifuncional inteligente SHUFFLE foi 
concebida para carregar veículos elétricos e protegê-los do vandalismo. A sua 
conceção estética integra uma unidade de carga de carro/veículo elétrico (EV). 
A coluna inteligente SHUFFLE Mobility pode ser instalada em ruas onde é difícil 
estabelecer infraestruturas para a carga de veículos elétricos. 

O SHUFFLE Mobility não só fornece uma solução de carregamento para veículos 
elétricos, como assegura uma experiência notável para os condutores de EV, 
ajudando-os a encontrar carregadores disponíveis, assegurando um elevado nível 
de segurança para eles e para o seu carro e oferecendo a melhor solução de 
iluminação à noite.
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SHUFFLE MOBILITY A solução inteligente 
integrada para promover 
o uso de veículos 
elétricos

Para condutores EV

Para gestores/cidades

• Carga rápida a qualquer momento 

em qualquer tipo de parque de 

estacionamento

• Adaptado a todos os veículos elétricos 

(tomada Tipo 2)

• Segurança com sistema de fecho 

durante o carregamento

• Solução robusta, integrada e estética

• Uma forma inteligente e rentável de 

alavancar a infraestrutura de iluminação

• A ferramenta certa para promover zonas de 

baixas emissões (LEZ)

• Redução do ruído e da poluição na cidade 

Principais
benefícios
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Escalável
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A gama 
SHUFFLE 
Mobility inclui
3 variantes
para cobrir as
necessidades
de várias
áreas.

SHUFFLE MOBILITY
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A gama
SHUFFLE
Mobility inclui
3 variantes
para cobrir as
necessidades
de várias
áreas.

SHUFFLE MOBILITY

Iluminação 360°  
 (e pronto para IoT) 

Carregador EV

• Iluminação de rua / Iluminação
ambiente (controlo opcional de luz
traseira)

• LEDs branco quente ou neutro
• Protector difuso opcional para

maior conforto visual
• Tomada NEMA para controlador

IoT da cidade inteligente

• Posto de carregamento
profissional

• Carga de AC 11kW *
• Tomada europeia (tipo 2)
• Bloqueio de segurança durante o

carregamento
• Unidade de acesso (para

montagem em armário)

* Para opção de carregamento 
22kW por favor consulte-nos.

Light ring

• Orientação visual
• Baixo consumo de energia
• Sinalização de cor: verde -

disponível, azul - em uso

180 iluminação - Spot Câmara 180°

• Iluminação arquitetónica para
cima/baixo (ajuste no local)

• Gama de lumen packages: 1,300
a 2,400lm

• Configuração do ângulo de
inclinação no local: -10/+40°

• LEDs branco neutro ou quente

• Câmara CCTV profissional
• Otimizada contra o

embaciamento
• Resolução Full HD
• Otimização da imagem

(retroiluminação, contrastes,
visão nocturna, luminosidade
elevada)

• Compatível com o sistema de
gestão de vídeo Genetec (norma
de comunicação ONVIF)
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3 casos de uso

Os centros comerciais são locais ideais para o 
carregamento de veículos elétricos. Os condutores de EV 
são clientes premium que querem utilizar o tempo de 
carregamento de forma produtiva e passam-no de bom 
grado nas compras em lojas da zona comercial.

Com o SHUFFLE Mobility, as empresas privadas podem 
aumentar as suas receitas atraindo compradores de alto 
perfil e mostrar o seu compromisso para com um mundo 
mais sustentável.

Com o light ring a passar de azul (em uso) para verde 
(disponível), os condutores de EV podem facilmente 
detetar um local para carregar o seu veículo elétrico 
quando procuram um lugar no parque de estacionamento.

A isenção de impostos e outros incentivos são 
normalmente utilizados pelas autoridades para 

promover os VE. Mas as empresas privadas também 
mostram vontade de promover veículos com baixas 

emissões junto dos seus empregados. Por muitas 
razões: para alinhar a sua frota com a sua política 
sustentável, para diminuir o orçamento gasto em 

combustível ou para evitar taxas de zonas de baixas 
emissões.O SHUFFLE Mobility oferece a ferramenta 

perfeita para iluminar o parque de estacionamento da 
empresa e para oferecer estações de carregamento 

rápido aos empregados durante o seu horário de 
trabalho.

atrair mais clientes a uma 
zona comercial?

contribuir para a política 
sustentável da sua empresa?

Como pode o
SHUFFLE Mobility (Basic)

Como pode SHUFFLE 
Mobility (Core)

SHUFFLE MOBILITY
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SHUFFLE MOBILITY
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Escolha o
SHUFFLE
ideal

Cidades e governos têm adotado programas de zona 
de baixas emissões (LEZ) como medida para reduzir 
a exposição ambiental à poluição atmosférica, para 
cumprir as normas de qualidade do ar da UE.

Os veículos elétricos são livres de circular nestas 
zonas, onde são numerosas as lojas, restaurantes 
e bares. Os condutores de EV podem utilizar 
um aplicativo para verificar todos os lugares de 
estacionamento públicos disponíveis no centro da 
cidade e ver onde podem carregar o seu veículo 
elétrico. 

O SHUFFLE Mobility pode iluminar estas ruas, 
garantir a segurança com a sua câmara integrada 
e fornecer estações de carregamento para os 
condutores de VE. O uso de colunas inteligentes não 
intrusivas preserva a beleza da cidade e desanuvia 
as suas ruas.

contribuir para zonas de baixas 
emissões nas cidades?

Como pode o
SHUFFLE Mobility (Active)
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