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Power & Electricity
MODULAIRE ENERGIEOPLOSSING ENERGY SOLUTIONS

Een innovatieve oplossing om energie aan boord te bieden op basis van een elektrische distributierail die 
het mogelijk maakt uw zetel snel, eenvoudig en veilig van stroom te voorzien, waar en wanneer dat nodig is.

Een enkele kabel voedt alle apparaten die 
de zetel geïntegreerd zijn: schermen, 
stopcontacten, enz.

Zonder bijkomende installaties

Makkelijk reorganiseren en veranderen van zetels 

Eenvoudige installaties in PMR gebied 

Voeg laadpunten toe op dezelfde rail

ENERGY SOLUTIONS
Azimut e-Motion heeft een breed assortiment stroomleveranciers voor het opladen van 

apparaten van passagiers.Unieke oplossing 
op de markt

Makkelijke installatie FlexibiliteitBespaar tijd en geld

Sockets And USB Chargers

Leeslicht op 
de zetel

24VDC - 12VDC 
Voltage Converters

Onder zetels          
1x 220VCA + 2x USB

Tussen zetels         
2x 220VCA + 2x USB
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Dashboard, slanke rugleuning of configuraties onder de zetel 
12Vdc en 24vdc systemen | Apple & Android autodetectie

• Uitgebreid assortiment

• Sabotage-proof

• Productvarianten

• Snelle installatie

• Levenslange garantie

NEW

* Approved for bus, coach & rail installations



Power & Electricity
MODULAR ENERGY SOLUTION

Een innovatieve oplossing om energie aan boord te bieden op basis van een elektrische distributierail die 
het mogelijk maakt uw zetel snel, eenvoudig en veilig van stroom te voorzien, waar en wanneer dat nodig is.

Een enkele kabel voedt alle apparaten die 
de zetel geïntegreerd zijn: schermen, 
stopcontacten, enz.

Zonder bijkomende installaties

Makkelijk reorganiseren en veranderen van zetels 

Eenvoudige installaties in PMR gebied 

Voeg laadpunten toe op dezelfde rail

ENERGY SOLUTIONS
Azimut e-Motion heeft een breed assortiment stroomleveranciers voor het opladen van 

apparaten van passagiers.Unieke oplossing 
op de markt

Makkelijke installatie FlexibiliteitBespaar tijd en geld

Stopcontacten en USB-laders

Leeslicht op 
de zetel

24VDC - 12VDC 
Voltage Converters

Onder zetels          
1x 220VCA + 2x USB

Tussen zetels         
2x 220VCA + 2x USB
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Dashboard, slanke rugleuning of configuraties onder de zetel 
12Vdc en 24vdc systemen | Apple & Android autodetectie

• Uitgebreid assortiment

• Sabotage-proof

• Productvarianten

• Snelle installatie

• Levenslange garantie

NEW

• Discrete en richtbare persoonlijke 
verlichting - zonder te storen

• Geïnstalleerd op de achter-kant 
van de zetel ervoor

• Slim design maakt installatie in 
kleine ruimtes mogelijk 

* Goedgekeurd voor bus, coach & rail installaties




