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Eve Single Pro-line
Inteligentna, elegancka i kompaktowa stacja
ładowania odpowiednia dla domu i firmy
Eve Single Pro-line firmy Alfen to kompaktowa stacja ładowania odpowiednia dla domu i firmy, w pełni
zaprojektowana zgodnie ze standardami inteligentnego ładowania Alfen. Stacja ładowania o mocy
3,7 kW – 22 kW zbudowana jest w kompaktowej obudowie z poliwęglanu, dzięki czemu jest lekka i trwała.
Stację ładowania można zamontować zarówno na ścianie jak i na słupku montażowym. Eve Single Pro-line
jest wyposażona w kabel przymocowany na stałe i dostarczany wraz z uchwytem do wtyczki.
Interfejs użytkownika jest wyposażony w 3,5" ekran, który oferuje unikalną opcję personalizacji dla
firmy dzięki możliwości przesyłania własnych logo na ekran. Ładowarka działa na podstawie autoryzacji
użytkownika, ale może być również używana jako stacja ładowania Plug & Charge. Użytkownicy mogą
przeglądać dane dotyczące ładowania za pomocą dowolnego urządzenia podłączonego do Internetu.

Eve Single Pro-line
3,7kW – 22kW
Kolorowy wyświetlacz 3,5”
Czytnik kart RFID

Gniazdo typu 2

Stały kabel typu 1 lub 2
(zintegrowany uchwyt
wtyczki typu 2)

Licznik energii zgodny z dyrektywą MID,
dostosowany do rozliczenia płatności
370x240x130 mm (dł. X szer. X gł.)

Montaż na ścianie lub na słupku montażowym (opcjonalnie)

Stacja ładowania

Zaawansowane i inteligentne
funkcje

Kolorowy wyświetlacz
3,5” z własnym logo

Swobodny wybór systemu
zarządzania

Eve Single Pro-line posiada
wiodące na rynku intelligentne
funkcje. Urządzenie jest połączone
do internetu przez kabel lub GPRS
(karta SIM). Eve Single-Pro line
może współpracować z innymi
inteligentnymi rozwiązaniami,
poprzez zastosowanie wspólnych
standardów i otwartych protokołów.

Kolorowy wyświetlacz Eve Single
Pro-line zapewnia prosty interfejs
dla użytkownika. Ponadto daje
popularną możliwość przesłania
logo, która stanowi wyjątkową
okazję do promowania marki
Twojej firmy.

Eve Single Pro-line może być
używana w połączeniu z
własnym systemem zarządzania
Alfen lub dowolnym innym
oprogramowaniem, który przez
OCPP umożliwia rozliczenia
kosztów. Przełączanie między
systemami zarządzania jest tak
proste, jak wymiana karty SIM.

Inteligentna sieć ładowania
Alfen

Zaprojektowany z myślą
o łatwej integracji

Solidna jakość

Z opcją dynamicznego
balansowania obciążeniem,
taka sieć stacji ładowania
optymalizuje swoje połączenie
z lokalną siecią elektryczną.

Wszystkie stacje ładowania Alfen
zostały zaprojektowane w celu
optymalizacji sieci elektrycznej.
Pozwala im to na integrację
i współpracę z samodzielnie
wytwarzanymi odnawialnymi
źródłami energii, magazynowaniem
energii oraz inteligentnymi
technologiami i rozwiązaniami,
przez zastosowanie wspólnych
standardów i otwartych protokołów.

Wszystkie produkty są solidne,
bezpieczne i niezawodne.
Produkty Alfen są produkowane
w Niderlandach i składają się
tylko z komponentów jakości A.
Wszystkie produkty zostały
dokładnie przetestowane
i certyfikowane. Dostawa
odbywa się ze standardową
gwarancją i opcjonalnego
zakupu pakietu serwisowego.

Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy na stronę: www.alfen.com
Alfen Sprzęt do Ładowania
Hefbrugweg 28 | 1332 AP Almere | Niderlandy
Postbus 1042 | 1300 BA Almere | Niderlandy
Dział wsparcia sprzedaży: (+)31 36 54 93 402
Alfen: (+)31 36 54 93 400
www.alfen.com
Wszelkie zmiany i/lub błędy drukowania są wyraźnie zastrzeżone.

