E-Mobility portfólio
Unikátne vlastnosti
Kľučové vlastnosti
Produkt
AC nabíjacia stanica - spoľahlivá a cenovo výhodná
- dynamické nabíjanie do 22 kW
Variabilita pri platbách a autentiﬁkácii
RFID, QR kód alebo smarfónom cez Charge.sk portál
Pripojiteľnosť
Podpora e-roaming
OCPP 1.6J
GSM/LAN/RS485 spojenie (na základe typu nabíjačky)
Servis
Technická podpora pre riešenie problémov a diagnostiku
Školení montážni technici pre inštaláciu
Aktualizácie sofvéru na diaľku

Integrácia s verejným
osvetlením
Využitie existujúcej rozvodnej
siete pre nabíjanie
automobilov a osvetlenia
Dynamický load balancing
Inteligentné rozdeľovanie
dostupnej energetickej
kapacity
Integrácia s fotovoltickým
systémom
Možnosť voľby ECO nabíjania
Uloženie energie v DC
batériách
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Unikátne vlastnosti nabíjačky LUMiCHARGER
Integrácia s verejným osvetlením
Využitie existujúcej rozvodnej siete pre e-autá
Osvetlenie má vždy prioritu, zvyšná kapacita
je automaticky rovnomerne rozdelená medzi
nabíjačky automobilov podľa ich schopnosti
nabíjania.

Dynamické riadenie elektrickej kapacity
Spravujte spotrebu energie vo vašej budove
Elektrina určená na prevádzku objektu má prednosť,
zvyšok kapacity sa automaticky prerozdeľuje medzi
nabíjacie autá. Podpora pre používateľov má rôzne
priority.
Charging power
20%

Integrácia s fotovoltickým systémom
ECO nabíjanie alebo nabíjanie zdarma
Viete sa len nabíjať len z energie získanej z
fotovoltického zdroja = nulové náklady na
nabíjanie alebo nastaveniť konﬁguráciu
nabíjania na základe jednoduchých pravidiel
(e.g. zdarma počas otváracích hodín alebo
maximum 10 kWh)

Aplikácia pre nabíjanie Charge.sk
Pre používateľov
Autentiﬁkácia, vyhľadanie nabíjacích staníc, živé
štatistiky o nabíjaní, platba kreditnou kartou,
história nabíjania
Pre správcu
Administrácia nabíjacích miest a užívateľov,
nastavenie cenníka a harmonogramov
nabíjačiek, histórie a protokolov nabíjania
a platformy e-Roaming
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