
Pametne rešitve za polnjenje električnih vozil (EV), 
ki nam omogočajo zmanjšati škodljive emisije.

Polnjenje EV naj bo preprosto, cenovno dostopno in 
na voljo vsem.



Naše rešitve
Naše pametne EV polnilnice, ki so 
na voljo v Sloveniji, Italiji, Avstriji in 
na Hrvaškem, bodo zmanjšale vpliv 
obremenitve zaradi polnjenja. Za 
delovanje lahko uporabijo tudi 
druge vire obnovljive energije.

Naše rešitve vključujejo:

✓ pametne polnilnice najvišje 
kakovosti,

✓ profesionalno električno 
namestitev in vzdrževanje,

✓ upravljanje platforme za 
polnjenje EV,

✓ prijazno podporo strankam.



Naše rešitve
✓ Kompaktne polnilnice, ki so 

enostavne za uporabo.

✓ Samodejno prilagodite izhodno 
moč.

✓ Pametne funkcije v vsaki 
polnilnici.

✓ Bluetooth ali WIFI omogočata 
sprotno spremljanje stanja 
polnilnic.

✓ Strokovna namestitev za vsako 
podjetje.

✓ Odlična podpora strankam.

Izbirate lahko med tremi 
različnimi polnilnicami, ki so 

izjemno inovativne in 
privlačnega izgleda.

Naša servisna ekipa je tu, da 
vam pomaga pri vseh 

korakih, od namestitve do 
uporabe.

Aplikacija in platforma
MyWallbox zagotavljata 

nadzor nad upravljanjem 
energije.

Strojna
oprema

Programska
oprema

Podpora
strankam



Najboljše za dom

Pulsar Plus

Uravnotežite obremenitev s Power Boost, da omogočite 
hitrejše polnjenje, ko je na voljo več energije.

Pulsar Plus nadzirajte s pametnim telefonom prek povezave 
Bluetooth ali WiFi.

Sistem Led Lighting prikazuje stanje polnjenja.

Naša najbolje prodajana polnilnica

Pametna

Z možnostjo povezave

Enostavna



Najboljša za javne površine

Copper SB

Omogočite dostop več uporabnikom prek kartice RFID ali aplikacije 
MyWallbox.

Integrirano uhajanje enosmernega toka za zaščito vaših polnilnic.

Integrirana vtičnica, ki je primerna za kable tipa 2.

Osupljiva oblika, odlična prilagodljivost

Enostaven dostop

Varno polnjenje

Maksimalna fleksibilnost



Najboljša povsod

Commander 2

Commanderjev 7-palčni zaslon na dotik ponuja prilagojen in 
varen uporabniški vmesnik za vsakega uporabnika.

Ustvarite in nadzirajte več uporabniških profilov in 
razporedite polnilnike za čas, ko so tarife nižje.

Vpogledi v vsako polnilno sejo prek povezave Bluetooth in 
WiFi do aplikacije MyWallbox.

Upravljanje več uporabnikov

Enostavna uporaba

Pregled nad polnjenjem

Z možnostjo povezave



Programska oprema za polnjenje EV

✓ Uporabniku prijazna aplikacija.

✓ Upravljajte svojo polnilnico prek 
portala ali aplikacije, telefona ali 
pametne ure.

✓ Platforma v oblaku.

✓ Upravljanje polnilnice v realnem 
času.

✓ Upravljanje z energijo.

✓ Brezžične posodobitve (OTA).

✓ Vgrajen sistem za plačevanje.



✓ Na svojo glavno polnilnico 
priključite do 24 enot.

✓ Izdelki, skladni z EU standardi.

✓ Samodejno prerazporedi 
neuporabljeno moč.

✓ Sončna integracija / prepoznavanje.

✓ Povečanje moči / energetsko 
učinkovito.

✓ Polnjenje po urniku.

✓ Posodabljanje na daljavo.

✓ Izjemen dizajn.

Ključne funkcije

Skupna zmogljivost infrastrukture: 36 kW



Naši partnerji

Vas zanima več?
Pišite nam že danes.
info@evtech4u.shop


