
Pametne rešitve za polnjenje električnih vozil (EV), 
ki nam omogočajo zmanjševanje škodljivih emisij.

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



Naše rešitve
Ponudba pametnih polnilnic v Sloveniji, Italiji, 

Avstriji in na Hrvaškem, ki bodo:

• Zmanjšale vpliv obremenitve električnih vozil

• Omogočile uporabo obnovljivih virov energije

Naše rešitve vključujejo:

✓ Regulatorno svetovanje pri izvedbi prihodnosti

primernih projektov za polnjenje EV

✓ Vrhunske Smart EV polnilnice

✓ Profesionalna elektro inštalacija in vzdrževanje

✓ Upravljanje platforme za polnjenje EV

✓ Celostna in zanesljiva podpora za stranke



Zakaj pametne EV polnilnice?

✓ EV polnilnice v kombinaciji z merilnikom energije in v 
povezavi s platformo za upravljanje, odčitajo, koliko 
energije porabi stavba in s temi podatki polnijo EV

✓ To je zelo pomembno zaradi varnosti - možnost 
pregrevanja, požara

✓ Polnjenje po urniku oziroma, ko je elektrika cenejša

✓ Preprost uporabniški vmesnik

✓ Povečanje prihodkov iz naslova polnjenja EV



Prednosti EV polnilnic za hotele

Spodbujanje zvestobe strank, zaposlenih in vizije 
podjetja tako, da postanete zeleni – GREEN&SAFE

Povečanje prometa tako, da svoje podjetje postavite 
na zemljevid – booking.com

Povečanje prodaje in ustvarjanje novih 
tokov prihodkov

Nižji stroški in povečanje 
energijske odpornosti

Pridobivanje novi vpogledov v 
podatke ter sprejemanje boljših odločitev



Wallbox Commander 2

Potrjena odpornost na vodo in prah, kar omogoča varno
notranjo ali zunanjo namestitev.

Vključuje napredne poslovne funkcije, ki zmanjšujejo stroške
namestitve in delovanja, hkrati pa omogočajo tok prihodkov.

Varen skupni dostop z zaščito z geslom, karticami RFID ali
aplikacijo myWallbox.

Prednastavljena povezljivost 4G, vključno z brezplačno kartico 
SIM in internetno naročnino. Možnosti Ethernet in Wi-Fi 
zagotavljajo spletni polnilnik in s tem visok čas delovanja.

Ugodna

Enostavna za skupno rabo

Vedno povezana

Vzdržljiva in zanesljiva



Alfen Double pro-line -
Twin

Dve vzporedni vtičnici, vsaka s hitrostjo 
polnjenja do 22 kW, kot nalašč za javna 
parkirna mesta.

● Jekleni steber, odporen proti 
vandalizmu
● Več možnosti prilagajanja (barvni 
trakovi LED, velikost zaslona, plačilni 
terminali)
● Vgrajen čitalnik RFID in MID-meter za 
plačevanje
● Zaslon z navodili za uporabo v obliki 
ikon in LED lučkami stanja polnjenja



Najboljša DC hitra polnilnica
50 do 300 kW

Circontrol Raption 50-150
ABB Terra 54

✓ Čas polnjenja od 15 do 30 minut
✓ 50 kW DC hitra polnilnica, ki podpira CCS in 

CHAdeMO
✓ EMC razred B, certificiran za varno uporabo na 

bencinskih črpalkah, maloprodajnih centrih, 
pisarnah in stanovanjskih prostorih

✓ Dostopen zaslon na dotik
✓ Načini avtorizacije RFID
✓ Robustno ohišje iz nerjavečega jekla za vse 

vremenske razmere
✓ Možna personalizacija



Razporeditev moči med polnjenjem
EV v skladu z vašo porabo je nujna.

Dinamična delitev moči dodeli 
največjo razpoložljivo energijo za 
polnjenje EV v realnem času. To 
zmanjša začetne naložbe iz dveh 
glavnih razlogov:

• Dimenzioniranje infrastrukture 
glede na vaše poslovne potrebe

• Izogibanje nepotrebnim 
nadgradnjam moči

Play

Dinamična delitev moči

https://www.youtube.com/watch?v=oXqA1eWRA_I&t=2s


Ključni elementi za uspešno polnjenje EV v podjetjih:

1. Maksimizacija časa polnjenja
2. Preglednost porabe energije
3. Preprost dostop do polnjenja
4. Ustrezna orodja za zmanjšanje vseh povezanih 

operativnih stroškov:

• podrobne informacije o meritvah porabe in 
uporabe polnilnic

• upravljanje dovoljenja za dostop do vaše 
infrastrukture

• samodejno obračunavanje za občasne in 
naročniške gonilnike

• izvedba nadgradnje vdelane programske opreme 
na daljavo

• enostaven dostop za uporabnike z aplikacijo za 
pametne telefone; RFID kartico; PIN kodo

Integrirana programska oprema



Posebna ponudba* za člane ZHS

• 10% popusta na izdelke Wallbox – Alfen – Circontrol

Brezplačni dodatki ob nakupu polnilnice

Commander 2:

• Profesionalna programska oprema za upravljanje 
polnilnice in platforme za polnjenje ter 
konfiguracijo na daljavo

• Statistika v realnem času: energija, čas in stroški 
polnjenja

• Integrirana plačilna platforma

• Dinamično uravnavanje obremenitve

* v kolikor pridedo podpisa pogodbe in namere o post
avitvi polnilnice do 30.11.2021

Produkt Z 10% popusta

Pulsar plus, 5m kabla, bel ali črn 694

Copper SB črn - brez kabla 747

Commander 2, 5m kabla, črn ali bel, glej
posebno popnudbo!

1,031

Alfen Eve double pro line 2,970

Alfen Twin - 2 vtičnici po 22kW - za javne 
površine

3,600

Circontrol DC hitra 25kW od 2,520

ABB or Circontrol 50kW 24,300

Circontrol 150kW 38,700

ABB - 180kW 59,400

Cene so brez DDV, dostava je 25€ na polnilnico, popust velja do 
30.11.2021



Naši partnerji

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


