Vozový park
společnosti
Zentiva pohání
špičkové nabíjecí
stanice GARO

VÝCHOZÍ SITUACE
Zentiva je přední česká farmaceutická společnost sídlící v Praze,
která vyvíjí, vyrábí a prodává široký sortiment léků, a to jak
generických, tak volně prodejných. Management společnosti se
rozhodl změnit vozový park členů vedení firmy. Místo klasických
automobilů dnes management využívá moderní elektromobily.
S novou orientací firmy na elektromobilitu vyvstal požadavek
zaměstnanců na zajištění bezproblémového nabíjení jejich
vozidel v době, kdy budou pracovat v sídle společnosti. Budova
sídla firmy Zentiva ovšem nebyla na tuto výzvu připravena.
Vedení firmy proto potřebovalo zapojit do procesu realizace
nabíjecích stanic profesionály, kteří si s omezenými technickými
možnostmi poradí. Zentiva zvolila spolupráci s COM Electric.

NAŠE ŘEŠENÍ
COM Electric vstoupil do projektu s jasným požadavkem ze strany
vedení společnosti Zentiva: vybavit parkoviště managementu
dostatečným množstvím nabíjecích stanic, které umožní
bezproblémové nabíjení všech elektromobilů, které společnost
Zentiva vlastní. Při stavbě budovy centrály se ovšem nepočítalo
s instalací nabíjecích stanic, kapacita příkonu ani rozvody nebyly
dostatečné. Technici COM Electric proto nejdříve detailně
zhodnotili stav rozvodové sítě a vytipovali 2 lokality, ve kterých
instalaci nabíjecích stanic navrhli. Pro každou z lokalit jsme
připravili projekt instalace 6 nabíjecích stanic typu Wallbox,
vybrána byla švédská značka GARO, typ GBL+. Tato špičková
nabíjecí stanice nabízí kapacitu, která je připravena na budoucí
rozšíření vozového parku společnosti o další elektromobily,
a navíc umožňuje vzdálenou správu nabíjecích stanic
prostřednictvím cloudu. Složité technické podmínky na místě
jsme vyřešili instalací nových rozvaděčů a kabelových tras, které
jsme napojili přímo na nabíjecí stanice umístěné na zdech
a ocelových sloupcích.

VÝSLEDEK

COM Electric je ryze česká společnost
nabízející profesionální řešení v oblasti
elektromobility. Spolupracuje s předními
světovými značkami EvBox, GARO a Virta.

Více informací na https://www.comelectric.cz

Nabíjení bez starostí: společnost Zentiva se může spolehnout na
kvalitní výkonné nabíjení, které kompletně zajišťuje COM Electric.
Spokojenost managementu: management společnosti nemusí
řešit, kde svůj elektromobil nabije, vše je zajištěno jednoduše a
pohodlně na parkovišti u firmy.
Prestiž a dobré jméno firmy: důraz na elektromobilitu zvýšil
prestiž značky Zentiva.
Udržitelné technické řešení: kvalitní rozvodová síť, která myslí na
budoucnost.

