Elektromobilita
Rozšiřte svůj vozový park o elektromobily
a využijte dobíjecí stanice innogy, které
podpoří vaše podnikání.

Elektromobilita – doprava budoucnosti

innogy je jedním z předních evropských provozovatelů veřejné i firemní
infrastruktury pro nabíjení elektromobilů s více než 7 tisíci nabíjecími
místy ve 22 zemích.
Jaká řešení nabízíme
Domácnosti a bytové domy
Pro každodenní nabíjení nabízíme nabíjecí boxy a kabely pro
všechny typy vozidel i prostředí – parkovací místo, garáž atd.
Jejich ovládání je velice intuitivní a poskytují funkční vstupní
řešení a inteligentní zasíťování vašeho chytrého domova.
Vyhovíme vašim osobním požadavkům a rádi pomůžeme
i při plánování a instalaci nabíjecí techniky.
Pro firmy
Moderní firmy dnes doplňují svůj vozový park o elektromobily
a také o možnosti dobíjení jak pro svůj fleetový park, tak pro vozy
svých zaměstnanců. Ať už cestujete mezi firemními provozovnami,
za zákazníky, nebo interně, díky elektromobilitě šetříte náklady
i životní prostředí. Nabíjecí stanice se stávají standardem v každé
společnosti. Nabídnout vám můžeme pomoc s výběrem, instalací
i provozem nabíjecích stanic a správou elektromobilů.

Pro hotely
Pro majitele elektromobilů je jedním z klíčových faktorů při výběru
ubytování právě přítomnost dobíjecí stanice. S námi se takto
vyhledávanou destinací můžete snadno stát i vy.

Proč si vybrat innogy
•	Naše produkty splňují vysoké technologické nároky a pokrývají
širokou oblast užití.
•	Máme dlouholeté zkušenosti s elektromobilitou a výstavbou
nabíjecích stanic po celé Evropě.
•	Ke každému řešení přistupujeme individuálně. Dokážeme
poskytnout údaje o nabíjení (kdo, kdy, kde, kolik) i rychlý servis.
•	U dobíjecích stanic můžete využívat své zaměstnanecké karty,
chytré telefony nebo inteligentní dobíjecí kabely Plug & Charge.

Máte zájem o více informací?
Kontaktujte nás na emobilita@innogy.com
nebo na innogyemobilita.cz.

Pro maloobchod
Každého zákazníka potěší, když si během nákupu v obchodě může
dobít svůj elektromobil. Přítomnost dobíjecí stanice u vaší prodejny
tak přímo ovlivňuje věrnost zákazníků.

Vyberte si jednu z našich produktových řad
pro snadné a efektivní nabíjení

innogy eLine: snadné nabíjení
innogy eBox

innogy eStation

innogy eLine smart: nic není nemožné
innogy
eBox smart

innogy
innogy eStation innogy eStation innogy eStation innogy eStation
eStation smart
smart touch
smart multi 20 smart multi 50 smart multi 90

Připojení k innogy IT backed
(skryté rozhraní)

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Záznam údajů o dobíjení
(kdo, kdy, kde, kolik)

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Řízení přístupu
(Plug & Charge, aplikace)

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Řízení přístupu přes obrazovku

✘

✘

✔

✔

✔

✔

Řízení přístupu přes klíč
(key switch)

✔

✔

✘

✘

✘

✘

✘

✘

Čtečka RFID – volitelná výbava

✘

✘

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Max. výstupní výkon v kW

11

2 x 11

22

2 x 22

2 x 22

20/50

50/22

90/150/163

Doba nabíjení1 v minutách

120

120

60

60

60

60/30

30

15/10/8

1

Při max. výstupním výkonu, průměrné kapacitě baterie 20 kWh a odpovídající dobíjecí jednotce ve voze, která odpovídá maximálnímu výstupnímu výkonu.

