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Seda tutvustab ka

Alates 2015. aastast on
Steora nutipink jõudnud 56
riiki üle maailma ning meie
missiooniga on liitunud üle
300 linna ja omavalitsuse, et
anda kõigile võimalus kogeda
avalikku ruumi uuel viisil.

Kuni 2020. aasta lõpuni
kasutas Steora pinke ligi neli
miljonit inimest ja toodeti
rohkem kui 61 tuhat kWh
puhast energiat, vähendades
seega CO2 heitkoguseid 34
tonni võrra.

2020. aasta novembris
tutvustasime uusi Steora
mudeleid – Classic, City ja
Cyclo. Uued Steora mudelid
tulenevad viie aasta
kogemusest ja meie
pühendumusest luua
maailma parim pargipink 21.
sajandi jaoks.

Steora CLASSIC koos lisatud seljatoe ja käetoega

Traditsioonilistel pinkidel oli
sadu aastaid vaid üks eesmärk –
pakkuda inimesele istet. Kuigi
tehnoloogia ja avalikud ruumid
arenesid koos, jäid pingid
samaks.

Meie missioon pargipingile uue
olemuse leiutamiseks sai
alguse 2015. aastal, kui
tutvustasime Steora Standardit
- maailma esimest
masstoodetud nutipinki avaliku
ruumi jaoks.

Sellest ajast alates oleme välja
töötanud mitmeid Steora
mudeleid ja lisavõimalusi.
Tänapäeval on uskumatu, mida
Steora nutipink suudab teha –
alates telefonide, kõrvaklappide,
nutikellade või e-jalgrataste
laadimisest WiFi-ühenduse
pakkumiseni ja ümbritseva
ruumi soojendamiseni
talvepäevadel.

On hämmastav, mida Steora
pakub linnadele ja
omavalitsustele – see on
platvorm, mis kogub
mitmesugust teavet, alates
keskkonnaandmetest ja
lõpetades konkreetse asukoha
kasutamise andmetega. Nutika
reklaami ja reaalajas jälgimise
süsteem – see kõik on
pargipinki integreeritud.

21. sajandi pink Steora (r)evolutsioon
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Steora CLASSIC

Ehitus
Mõõdud: laius: 181 cm; sügavus: 65 cm; kõrgus: 51 cm. Kaal: 55 kg
Materjalid: alumiinium-tsink, alumiinium, kuumtsingitud teras [EN10346],
tsingitud vähese süsinikusisaldusega teras [ISO 2081]

PV moodulid
IIK08 (EN 62262) vandaalikindel
Väljundvõimsus 99 W

Li-ioon aku
Vastupidav madalatele temperatuuridele
Täiustatud BMS

2 x Qi juhtmevaba laadimine
Toetab kõiki Qi telefone, kellasid ja kõrvaklappe
Nutikas energiasäästlik ooterežiimisüsteem

LED valgustus
Automaatne lülitussüsteem
Aega saab reguleerida sõltuvalt aastaajast

Istumispinna jahutussüstee
Õhkjahutusega tehnoloogia
Automaatne temperatuuri järgi lülitumine

Andurid
PHT andur – rõhk, temperatuur, õhuniiskus
Energiaandurid
Kasutajate loendur (istumiste arv)

Reaalajas GPS-i asukoht
Veebialarm, kui pingi asukoht muutub
Asukoht on nähtav Solos Smart City platvormil

Sisemine serveri sidesüsteem
Kaasas 5-aastane ühenduvus Solos Smart City platvormiga
Toote veebipõhine hooldus ja värskendused

Aku oleku indikaator
Integreeritud pingi korpusesse
Näidud 25%, 50%, 75% ja 100%

Üksikasjaliku tehnilise kirjelduse leiate Steora Classic andmelehelt.

Steora Classic on välja
töötatud asendama kõiki
tavalisi tänavapinke kogu
maailmas.

See on esimene nutipink,
millel tavalise tänavapingi
hind. Sisuliselt on Classic
pinkide põhifunktsioonideks
PV -moodulid, kiire
juhtmevaba laadimine,
ümbritseva valguse ja
keskkonna andurid. Selle
disain on täielikult
modulaarne, võimaldades
muuta käetugesid, jalgu ja
muid pingi osi, mis teeb selle
kohandatavaks iga maailma
paiga jaoks.

Erakordsete lisavõimaluste
komplektiga võib Classic
mudelist saada näiteks väike
ilmajaam või isegi õues
paiknev soojenduskoht
külmadeks talvepäevadeks.
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Steora CITY koos ekraani ja kaameraga

Ehitus
Mõõdud: laius: 181 cm; sügavus: 45 cm; kõrgus: 51 cm. Kaal: 65 kg.
Materjalid: alumiinium-tsink, alumiinium, kuumtsingitud teras [EN10346],
tsingitud vähese süsinikusisaldusega teras [ISO 2081]

PV moodulid
IK08 (EN 62262) vandaalikindel
Väljundvõimsus 99 W

Li-ioon aku
Vastupidav madalatele temperatuuridele
Täiustatud BMS

2 x Qi juhtmevaba laadimine
Toetab kõiki Qi telefone, kellasid ja kõrvaklappe
Nutikas energiasäästlik ooterežiimisüsteem

LED valgustus
Automaatne lülitussüsteem
Aega saab reguleerida sõltuvalt aastaajast

Istumispinna jahutussüsteem
Õhkjahutusega tehnoloogia
Automaatne temperatuuri järgi lülitumine

Andurid
PHT andur – rõhk, temperatuur, õhuniiskus
Energiaandurid
Kasutajate loendur (istumiste arv)

Reaalajas GPS-i asukoht
Veebialarm, kui pingi asukoht muutub
Asukoht on nähtav Solos Smart City platvormil

Sisemine serveri sidesüsteem
Kaasas 5-aastane ühenduvus Solos Smart City platvormiga
Toote veebipõhine hooldus ja värskendused

Aku oleku indikaator
Integreeritud pingi korpusesse
Näidud 25%, 50%, 75% ja 100%

Steora City nutipink on
maailma võimekaim pink, mis
kunagi loodud.

City jagab Classic-mudeliga
sama tehnoloogiat ja
põhifunktsioone, kuid on
laiemate lisavõimalustega.

Kui Cityle on paigaldatud
lisavarustuses olev LCD-
ekraan ja täiustatud
tehisintellektiga kaamera, mis
võimaldab täpset DOOH-
reklaami, muutub City
ideaalseks valikuks sagedasti
külastatavate kohtade jaoks,
luues seeläbi tulu ja ROI-d –
seda on juba tõestatud mitmes
linnas üle maailma.

Meie uus City-mudel pakub ka
kiiret juhtmevaba laadimist ja
usaldusväärsete andurite
võrku, mis koguvad teavet
pingi keskkonnast – kõik see
on pakitud autonoomsesse ja
keskkonnasõbralikku,
uuendusvõimalustega
tootesse.

Üksikasjaliku tehnilise kirjelduse leiate Steora City andmelehelt.
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a Ehitus
Mõõdud: laius: 181 cm; sügavus: 45 cm; kõrgus: 51 cm. Kaal: 105 kg.
Materjalid: alumiinium-tsink, alumiinium, kuumtsingitud teras [EN10346],
tsingitud vähese süsinikusisaldusega teras [ISO 2081]
PV moodulid
IK08 (EN 62262) vandaalikindel
Väljundvõimsus 99 W

Li-ioon aku
Vastupidav madalatele temperatuuridele
Täiustatud BMS

2 x Qi juhtmevaba laadimine
Toetab kõiki Qi telefone, kellasid ja kõrvaklappe
Nutikas energiasäästlik ooterežiimisüsteem

LED valgustus
Automaatne lülitussüsteem
Aega saab reguleerida sõltuvalt aastaajast

Istumispinna jahutussüsteem
Õhkjahutusega tehnoloogia
Automaatne temperatuuri järgi lülitumine
Andurid
PHT andur – rõhk, temperatuur, õhuniiskus
Energiaandurid
Kasutajate loendur (istumiste arv)
Reaalajas GPS-i asukoht
Veebialarm, kui pingi asukoht muutub
Asukoht on nähtav Solos Smart City platvormil

Sisemine serveri sidesüsteem
Kaasas 5-aastane ühenduvus Solos Smart City platvormiga
Toote veebipõhine hooldus ja värskendused

Aku oleku indikaator
Integreeritud pingi korpusesse
Näidud 25%, 50%, 75% ja 100%

Õhukompressor
Toetab Presta ja Schraderi ventiile
Automaatne käivitus/seiskamissüsteem

Käsitööriistad
Kruvikeerajad (rist- ja lameotsaga)
Kuuskantvõtmed (nr 4, 5, 6)
Mutrivõtmed (nr 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16)
Alalisvoolu laadimispistikud
3 x e-tõukeratta pistikut (Lime, Bird,
Xiaomi, Razor, Segway)

Vahelduvvoolu pistikupesa
220 V vahelduvvooluga laadimispesa
Turvamehhanism

Jalgrattahoidja
Metallist jalgrattahoidja

Steora Cyclo nutipink seab
kergliiklusele
tulevikustandardid.

Komplektis on kaks
jalgrattahoidjat, nutilaadĳad e-
jalgrataste ja e-tõukerataste
jaoks, õhukompressor ja
kvaliteetne tööriistakomplekt,
mis vastavad kõikidele jalgratta-
ja muude kergsõidukite
kasutajate vajadustele. Cyclo
mudelil on ka kiire juhtmevaba
laadimine, keskkonnaandurid ja
see on täielikult modulaarne,
võimaldades näiteks selliseid
lisandmooduleid nagu lillepott.

Maailma tänavad on täis e-
jalgrattaid, e-tõukerattaid ja
muid kergsõidukeid, millel
sageli puudub toetav
infrastruktuur nende
laadimiseks või vajadusel kiireks
ja lihtsaks remondiks.

Cyclo mudeli e-jalgratta ja e-
tõukeratta pistikud on mõeldud
sobima mis tahes
laadimisstandarditele – USAst
Austraaliani.

Üksikasjalikud tehnilised andmed leiate Steora Cyclo andmelehelt.
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Steora CITY koos ekraani ja kaameraga

Lisateabe saamiseks külastage
veebisaiti include.eu või
skaneerige QR -kood

Iga Steora pinki saab
täiendada mitmesuguste
lisavõimalustega, mis teevad
iga mudeli täielikult
modulaarseks ja veelgi
täiustatumaks.

Nende hulgas on
mehaanilised lisamoodulid,
nagu nuti-lillepott, seljatugi
ja käetugi, aga ka
elektrilised lisamoodulid,
nagu nutikad USB-laadĳad,
õhukvaliteedi andurid,
hübriidmoodul ja muud.

Iga lisavõimalus on Include’i
sees disainitud, välja
töötatud ja intensiivselt
testitud, tagades kõrgeima
töökindluse ja kvaliteedi
isegi rasketes tingimustes ja
pärast mitmeaastast
kasutamist.

Enamikku lisavõimalustest
saab pingile integreerida ka
pärast paigaldusprotsessi.
Ka kõik tulevikus välja
töötatud lisavõimalused
ühilduvad varem paigaldatud
Steora pinkidega.

Seljatugi
Sisseehitatud PV moodulitega, väljundvõimsus 66 W

Seljatugi ja käetugi
Sisseehitatud PV moodulitega, väljundvõimsus 66 W

Lillepott
Mullaniiskuse andur

4 x USB kiirlaadĳat
Apple'i kiirlaadĳa Qualcommi kiirlaadĳa Samsungi adaptiivne kiirlaadĳa

Õhukvaliteedi andurid
PM2,5, PM10 Andurita Osooniandur

Müraandur
Anduri vahemik 25 dB kuni 130 dB

WiFi leviala süsteem
Redigeeritav koduleht ja Wi-Fi nimi
Toetab nii SIM- kui Ethernet-ühendust

Istumispinna küttesüsteem
Töötab talvepäevadel Automaatne temperatuuri jargi lülitumine
Vajab hübriidmoodulit

Hübriidmoodul
Võrgutoite kasutamine 0/24 tööks
Mõeldud pikkadeks ilma päikesevalguseta talvedeks

LCD ekraan
19-tolline välimine LCD-ekraan
Kasutab 0/24 tööks võrgutoidet

AI/ML LCD-ekraan
19-tolline välimine LCD-ekraan
Tehisintellektiga kaamera jalakäĳateabega

LISAVALIKUDI



SOLOS
ManageSetup

Sensors Support

Advertise

Tasuta konto
loomiseks skaneerige
QR -kood

Waste management

Töötab koos

Rakendus Solos Manage võimaldab
teil kõiki oma tooteid kiiresti samas
kohas hallata. Saate muuta toote
konfiguratsioone, nime või mõnda
muud sätet vaid mõne lihtsa
sammuga.

Solos on täiustatud nutilinna
armatuurlaud, mis töötab
brauseris
operatsioonisüsteemina.

Nagu ka arvutis, jõuate pärast
Solosesse sisselogimist
töölaualehele, kus saate uurida
kõiki olemasolevaid rakendusi.
Iga rakendus juhib erinevat
toodet või samu funktsioone
erinevates toodetes. Iga kord,
kui ostate firmalt Include
erinevate funktsioonidega uue
toote, ilmuvad Solose
töölaualehele uued rakendused,
mis võimaldavad toote
funktsioonide juhtimist.

Tänu Solosele saavad linnad ja
omavalitsused nüüd hõlpsalt
jälgida kõiki oma avalike
ruumide osi, ja seda üheltainsalt
platvormilt.

API integreerimisvõtme abil
saab konkreetseid Solose
andmeid integreerida ka
teistesse rakendustesse või
veebisaitidele.

Igal Steora pingil on ostmise
päevast alates 5-aastane
ühenduvus Solosega.

Rakendus Solos Setup pakub teie
profiili, organisatsiooni või toodete
lihtsat ja kiiret haldamist.
Rakenduse Setup abil saate hõlpsalt
hallata oma organisatsiooni,
kasutajate rolle ja kasutajate õigusi.

Rakendus Solos Waste Management
toob kaasa revolutsiooni
jäätmekäitluses. Selle rakenduse abil on
jäätmekogumisfirmad täpselt teadlikud
iga Terra konteineri täitumise määrast
ja saavad luua optimaalse marsruudi
lõpuni täitunud mahutitest jäätmete
kokkukogumiseks.

Rakendus Solos Sensors pakub
reaalajas andmeid kõigist ühendatud
toodetest kõikjal maailmas. Kogu
kogutud teave esitatakse
diagrammide kujul koos
võimalusega vaadata andmeid
kohandatud ajavahemikus. Kõiki
andmeid saab.xls või .pdf vormingus
eksportida.

Rakendus Solos Support pakub kogu
Include’i tuge ühest kohast. Selle
rakenduse abil saavad kasutajad leida
teavet ja juhendeid toodete
paigaldamiseks ja hooldamiseks,
kontrollida nende garantii staatust,
teatada probleemist ja isegi vaadata
õppevideoid.

Rakendus Solos Advertise pakub uut
kogemust DOOH-reklaamide haldamisel.
Looge uued kampaaniad, valige mõne
lihtsa sammuga asukohad ja kestus ning
ongi valmis. Tänu meie täiustatud
tehisintellektiga kaameramoodulile saate
nüüd jälgida jalakäĳate andmeid, näiteks
kõndivate või ekraani vaatavate jalakäĳate
arvu ja isegi nende sugu. Nüüd saate
DOOH puhul esmakordselt valida filtrite
abil ekraanide ees kõndiva vaatajaskonna
jaoks optimaalsed asukohad.
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Firma Include missioon on anda kõigile võimalus kogeda avalikku
ruumi uuel viisil ja olenemata sellest, kus te elate, tahame muuta
selle kõigi aegade parimaks ja hinnatumaks kogemuseks. Me
muudame avalikku ruumi enneolematul moel, et luua kaasaegne,
ühendatud ja autonoomne keskkond, mis sisaldab uusi ja põnevaid
tehnoloogiaid, pakkudes teenuseid kõigile.

Alates tagasihoidlikust algusest 2014. aastal oleme kasvanud
ettevõtteks, mis tegutseb 56 turul üle maailma, pakkudes valikut
tähelepanuväärseid tooteid avaliku ruumi ja nutilinnade jaoks. Meie
ülemaailmne jaemüüjate ja hooldustehnikute võrgustik katab teie
vajadused alates esimesest päevast ja kogu toote elutsükli jooksul.
Meie toodete kvaliteeti ei tõesta mitte ainult sajad kliendid üle
maailma, vaid ka mitmesugused sertifikaadid alates CE-märgisest
kuni ISO 9001 standardini.

Liituge meie missiooniga, et muuta teie linnad ja omavalitsused
paremaks elupaigaks.

RAL 7016 - antratsiithall

RAL 7011 - raudhall

RAL 7030 - kivihall

RAL 9001 - kreemikasvalge

RAL 8017 - šokolaadipruun

Ülaltoodud tehnilised joonised esindavad
põhilisi Steora mudeleid koos
lisavõimalustega – seljatugi ja käetugi.
Lisavõimalused on müügil eraldi.
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