Nabíjacie stanice
pre elektrické vozidlá

Dostupnosť nabíjacej stanice je rozhodujúci faktor pre majiteľa
elektrického vozidla pri výbere hotela, reštaurácie, alebo obchodného centra
Staňte sa súčasťou najväčšej siete pre nabíjanie elektrických vozidiel v strednej Európe!
Ako popredný poskytovateľ služieb v oblasti nabíjacej infraštruktúry Vám vieme ponúknuť nabíjacie riešenia,
ktoré špeciálne vyhovujú Vašim požiadavkám. Naše nabíjacie stanice umožňujú ponúknuť Vašim zákazníkom
profesionálne možnosti nabíjania prostredníctvom plného podporného balíka služieb pre Vás.

Naše služby

Dodanie a inštalácia
nabíjacích stojanov

viac
a ko l e n
zásuvka

Dlhodobé prevádzkovanie nabíjacej
stanice v sieti GreenWay

Poradíme Vám výber vhodnej AC

Poskytujeme inteligentné nabíjacie stanice a IT systém správy

a DC nabíjacej stanice vzhľadom

nabíjacích staníc. Zakúpením inteligentnej nabíjacej stanice

k Vašim potrebám

od GreenWay získate ďalšie dodatočné služby a výhody:

Pomôžeme Vám s vhodným umiestnením nabíjacej stanice a v prípade
potreby Vám zabezpečíme prenájom
plochy pre nabíjaciu stanicu
Zrealizujeme kontrolu
elektroinštalácie pred pripojením
stanice, zanalyzujeme a navrhneme
Vám potrebnú rezerváciu kapacity
elektrickej energie
Zabezpečíme Vám elektro projektovú
dokumentácia pre pripojenie stanice
V prípade potreby Vám vybavíme
ohlásenie drobnej stavby
Stanicu Vám dodáme, nainštalujeme
a uvedieme do prevádzky
Zabezpečíme záručný servis

Zapojenie do najväčšej nabíjacej siete pre elektrické vozidlá
v strednej Európe
Autentifikáciu užívateľov a jednotlivých nabíjaní
Ovládanie stanice na diaľku
Špeciálne web rozhranie pre Vás aj pre klientov umožňujúce
elegantnú vizualizáciu procesov nabíjania
Online informovanie o dostupnosti Vašej nabíjacej stanice
na mapách
Právne vyhovujúce účtovanie za služby nabíjania
a fakturačný proces
Získanie prístupu na nabíjacie siete v okolitých krajinách
(Rakúsko, Slovinsko, Chorvátsko)
Dispečerské služby a dohľad nad nabíjacou stanicou,
24/7 call centrum
Riešenie porúch
Pravidelné revízie nabíjacích staníc a prípojok

Zapojením sa do siete GreenWay s využívaním
komplexných služieb Vám ponúkame množstvo výhod
Zarábate bez starostí

Noví zákazníci

Spolu s GreenWay bezstarostne zarábate na

Prilákate novú skupinu zákazníkov, ktorí

poskytovaní inovatívnych služieb nabíjania pre

používajú elektrické vozidlá.

neustále sa zvyšujúci počet elektromobilistov.
Zúčtovanie a komunikáciu s užívateľmi nabíjacích

Pozitívne PR a hodnotenia

staníc zabezpečíme za Vás.

Prezentujete svoje miesto ako citlivé
k životnému prostrediu.

Zvýšime Vašu viditeľnosť

Získavate status inovatívneho miesta.

Tým, že sa stanete súčasťou najväčšej siete pre
elektrické vozidlá v strednej Európe sa Vaša lokalita
objaví v rôznych mapových službách a navigačných
systémoch. Zvýši sa tak Vaša viditeľnosť ako

Prijímate ďalšie bonusové body a pozitívne
hodnotenia od Vašich zákazníkov ako aj
plusové body pri certifikácii energetických
úsporných a udržateľných budov podľa

miesta, ktoré víta vozidlá na elektrický pohon.

BREEAM a LEED štandardov.

Zvýšime využiteľnosť Vašej
stanice

Jednoduchá autentifikácia
užívateľov

Získate prístup ku všetkým užívateľom siete

Jednoduchá autentifikácia užívateľov siete

GreenWay zo Slovenska aj zo zahraničia (vrátane

na nabíjacích staniciach prostredníctvom

roamingových zákazníkov), ktorých počet stále

RFID prístupových kariet, smartfónov či

rastie.

tabletov.

Správa nabíjacích staníc

Back-EnD / Riadenie

Fakturácia

Manažment

a platby

a diaľkový dohľad
stanice

Autentifikácia užívateľa

Urobte Váš hotel,
reštauráciu, nákupné
centrum ešte viac
atraktívne pre Vašich

Získanie informácií o nabíjaní

zákazníkov!

Zúčtovanie užívateľa
Ovládanie stanice na diaľku

Vy sa rozhodnete,

24/7 telefonická asistencia

kto bude platiť

História nabíjaní, reporty

za nabíjanie.

My Vám zabezpečíme
bezporuchové
nabíjanie šité
Autentifikácia RFID

Komunikácá medzi

Spustenie

kartou/mobilom

vozidlom a stanicou

nabíjania

na mieru.

Hotely
a reštaurácie

Firemné
parkoviská

Verejné parkoviská
a obchodné centrá

Elegantné AC wallboxy

AC wallboxy do interiéru,

Elegantné stojanové prevedenia

zahraničných výrobcov

alebo stojanové kovové

do exteriéru s kovovým telom odolným

s možnosťou umiestnenia

prevedenia do exteriéru

proti vandalizmu, vode a prašnému

na stenu alebo na samostatný

odolné proti prachu a vode

prostrediu, vybavené RFID čítačkou a GSM

kovový podstavec

modulom pre pripojenie do back-end
Wallboxy na výber

systému GreenWay

S výkonom od 3,5 kW

s jedným, alebo dvoma

do 22 kW

AC konektormi do 22 kW

AC nabíjačky s vyššími výkonmi

Na výber s jedným, alebo

Stojany s dvoma AC

dvoma nabíjacími konektory

dvoma AC konektormi,

konektormi do 22 kW

od 7,2 kW až do 22 kW

vybavený RFID čítačkou

Všetky vybavené RFID

a GSM modulom pre

čítačkou a GSM modulom

pripojenie do back-end

pre pripojenie do back-

systému GreenWay

end systému GreenWay

Ideálne pre nabíjania
s dĺžkou viac ako 1 hodina
(nabitie batérie do 100% od 2 do 6 hodín)

DC nabíjačky s výkonom 44 kW

Ideálne pre nabíjania

Ideálne pre nabíjania

s dĺžkou viac ako 1 hodina

s dĺžkou viac ako 1 hodina

(nabitie batérie do 100%

(nabitie batérie do 100%

Ideálne pre nabíjania do 30 minút

od 2 do 6 hodín)

od 2 do 6 hodín)

(nabitie batérie z 0 do 80% do 30 min.)

s 3 nabíjacími konektormi
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