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SHUFFLE
MOBILITY
Opladen . Beschermen . Verlichten
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SHUFFLE MOBILITY
Onderweg in een 
emissievrije wereld 
Wat als een straatlantaarn elektrische voertuigen kan opladen? 
Hoe kan een slimme zuil een antwoord bieden op de toenemende 
behoefte aan openbare laadinfrastructuur en de groei van 
elektrische voertuigen ondersteunen? Hoe kan een op verlichting 
gebaseerd systeem de accu van uw bedrijfswagen laden tijdens uw 
werkuren op kantoor? 
 
Volgens Deloitte zal de wereldwijde EV-prognose de komende tien jaar een 
jaarlijkse groei van 29 procent bereiken, waarbij de totale EV-verkoop groeit van 
2,5 miljoen voertuigen in 2020 tot 11,2 miljoen voertuigen in 2025, en vervolgens 
31,1 miljoen in 2030.

Ondanks deze groei wordt de reguliere acceptatie van elektrische voertuigen 
in Europa nog steeds gehinderd door een onvoldoende oplaadinfrastructuur 
in de meeste regio’s.

SHUFFLE Mobility is een verbonden, modulaire benadering van buitenhardware 
met plug-and-play draaibare modules die vooraf gecertificeerde hardware 
bevatten.

Deze voorgeconfigureerde versie van de slimme SHUFFLE-kolom is ontworpen 
om elektrische voertuigen op te laden en ze te beschermen tegen vandalen. 
Het esthetische ontwerp omvat een oplaadeenheid voor elektrische auto’s / 
voertuigen (EV). De slimme SHUFFLE Mobility kolom kan worden geïnstalleerd 
in straten waar het moeilijk is om infrastructuur op te zetten voor het opladen 
van elektrische voertuigen.

SHUFFLE Mobility biedt niet alleen een oplaadoplossing voor elektrische 
voertuigen, het zorgt ook voor een uitstekende ervaring voor EV-rijders door 
hen te helpen lege laders te vinden, door een hoog veiligheidsniveau voor hen 
en hun auto te garanderen en door ‘s nachts de beste verlichtingsoplossing te 
bieden.
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SHUFFLE MOBILITY De slimme geïntegreerde 
oplossing om het 
gebruik van elektrische 
voertuigen te 
stimuleren

Voor EV-rijders

Voor steden/managers

• Snel opladen op elk gewenst moment 

op elk type parkeerplaats

• Aangepast aan alle elektrische 

voertuigen (Type 2 stopcontact)

• Veiligheid met vergrendelingssysteem 

tijdens het opladen

• Robuuste, geïntegreerde en esthetische 

oplossing

• Een slimme, kosteneffectieve 

manier om gebruik te maken van 

verlichtingsinfrastructuur

• De juiste tool om lage-emissiezones (LEZ) 

te promoten

• Vermindering van lawaai en vervuiling in 

de stad 

Voordelen
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Een schaalbare 
oplossing
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De SHUFFLE 

Mobility range 

omvat

3 varianten om 

aan de behoeften 

van verschillende 

gebieden te 

voldoen.

SHUFFLE MOBILITY
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De SHUFFLE 

Mobility range 

omvat

3 varianten om 

aan de behoeften 

van verschillende 

gebieden te 

voldoen.

SHUFFLE MOBILITY

360° verlichting
(en gereed voor IoT) 

EV oplader

• Straatverlichting / Sfeerverlichting 
(back light control optioneel)

• Warm of neutraal witte LEDs
• Diffuse lichtkap beschikbaar voor 

beter visueel comfort (optie)
• NEMA-aansluiting voor smart city 

IoT controller

• Professioneel oplaadstation
• AC opladen 11kW
• Europese stekker (type 2)
• Veiligheidsslot tijdens opladen
• Toegang unit (voor montage in 

kast)

Lichtring

• Visuele begeleiding
• Laag energieverbruik
• Kleursignalering: groen – 

niet in gebruik, blauw – in 
gebruik

180 verlichting - Spot 180° camera 

• Omhoog/omlaag architecturale 
verlichting (ter plaatse 
aanpasbaar)

• Lumen pakket: 1.300 tot 
2.400lm

• Ter plaatse instelbare 
hellingshoek: -10/+40°

• Neutraal of warm witte LEDs

• Professionele 
beveiligingscamera

• Geoptimaliseerd tegen beslaan
• Full HD resolutie
• Beeldoptimalisatie 

(achtergrondverlichting, 
contrasten, nachtzicht, hoge 
helderheid)

• Compatibel met het Genetec 
video management systeem 
(ONVIF communicatie 
standaard)
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3 gebruiksmogelijkheden

Winkelcentra zijn ideale locaties voor het opladen van 
elektrische voertuigen. EV-rijders zijn premiumklanten die 
de laadtijd productief willen gebruiken en die graag 
winkelen in de winkels van het winkelcentrum.

Met SHUFFLE Mobility kunnen particuliere bedrijven hun 
inkomsten verhogen door high-profile shoppers aan te 
trekken en hun toewijding aan een duurzamere wereld te 
tonen.

Doordat de lichtring van blauw (in gebruik) naar groen (vrij) 
gaat, kunnen EV-rijders gemakkelijk een mogelijkheid zien 
om hun elektrische voertuig op te laden bij het zoeken 
naar een plek op de parkeerplaats.

Belastingvrijstelling en andere prikkels worden vaak 
door autoriteiten gebruikt om EV’s te promoten. 
Maar particuliere bedrijven tonen ook bereidheid 
om emissiearme voertuigen te promoten bij hun 

werknemers. Om tal van redenen: om hun wagenpark 
af te stemmen op hun duurzame beleid, om het budget 

voor brandstof te verminderen of om extra kosten in 
emissiearme zones te vermijden.

SHUFFLE Mobility biedt de perfecte tool om de 
bedrijfsparkeerplaats te verlichten en om werknemers 

laadstations aan te bieden tijdens hun werkuren.

meer klanten naar een 
winkelcentrum trekken?

bijdragen aan het duurzame 
beleid van uw bedrijf?

Hoe kan
SHUFFLE Mobility (Basic)

Hoe kan
SHUFFLE Mobility (Core)

SHUFFLE MOBILITY



7

SHUFFLE MOBILITY
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Kies uw 
ideale
SHUFFLE

Steden en regeringen hebben programma’s 
voor lage-emissiezones (LEZ) aangenomen als 
maatregel om de blootstelling van de omgeving aan 
luchtverontreiniging te verminderen, om te voldoen 
aan de EU-normen voor luchtkwaliteit.

Elektrische voertuigen zijn vrij om te rijden in 
deze zones waar winkels, restaurants en bars talrijk 
zijn. EV-rijders kunnen met een app alle openbare 
parkeerplaatsen in het centrum bekijken en zien waar 
ze hun elektrische auto kunnen opladen. 

SHUFFLE Mobility kan deze straten verlichten, 
beveiligen met de ingebouwde camera en laadpalen 
bieden voor EV-rijders. Door het gebruik van deze 
slimme kolommen blijft de schoonheid van de stad 
behouden.

bijdragen aan lage-
emissiezones binnen steden?

Hoe kan
SHUFFLE Mobility (Active)
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