
Wyrasta nowy rodzaj mobilności. Jest efektywny, 
ekonomiczny i zrównoważony, a do tego potrafi  
sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom 
cywilizacyjnym.
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DZiSiaJ MOŻeMY ZMieNiĆ 
SPOSÓB, W JaKI PODRÓŻUJeMY

ELVi BUSiNeSSLiNe PUBLiCLiNe

Barierą dla rozwoju mobilności elektrycznej jest dostęp do infrastruktury ładowania.
ENGIE posiada rozwiązania pozwalające na szybkie stworzenie sieci takich punktów. 
EVBox, podmiot będący częścią międzynarodowej grupy ENGIE to światowy lider 
w produkcji stacji ładowania z ponad 50 tysiącami urządzeń działających w ponad 
980 miastach na całym świecie. EVBox oferuje swoim Klientom najwyższej jakości 
stacje ładowania o różnych parametrach dopasowanych do indywidualnych potrzeb.

Stacja ładowania 
przeznaczona do użytku 
indywidualnego, 
montażu w domach 
i garażach.

stacja ładowania 
przeznaczona do 
użytku publicznego  
- na ulicach, parkingach 
publicznych.

stacja ładowania 
dla odbiorców 
biznesowych - m.in  
hoteli, biurowców, 
centrów handlowych.

Informacje podstawowe: model 
podstawowy ma gniazdo typu 2 lub 
dołączony kabel. Min. moc - 3,7 kW
max. moc 22 kW.
Materiał: wykonanie wstrząso- i 
ognioodporne z poliwęglanu. 
Wymiary: 490 x 310 x 170 mm.
Kolor: do wyboru 6 kolorów
Specyfi kacja: miernik kWh (MID), 
czytnik RFID, modem UMTS i karta SIM.

Model online jest wyposażony w modem, 
miernik kWh, czytnik RFID, sterownik 
UMTS i kartę SIM. Stacja ładowania 
pracuje w trybie online, a oprogramowanie 
fi rmowe aktualizuje się zdalnie.

Możliwości w subskrypcji online:

    podgląd zużycia energii w trybie online,

    pierścień LED z funkcją przyciemniania 
    lub przełącznikiem czasowym,

    autoryzowany dostęp do ładowania.

Wersje:

    homeLine z gniazdem (typ 2), 

    homeLine z 6-metrowym 
    kablem | Model Hub,

    homeLine z 8-metrowym 
    kablem | Model Hub.

Informacje podstawowe: model 
podstawowy obejmuje 2 gniazda typu 2. 
Min. moc - 11 kW, max. moc 22 kW. 
Materiał: wykonanie wstrząso- 
i ognioodporne - stal nierdzewna. 
Wymiary: 1250 x 350 x 225 mm.
Kolor: ciemnoszary (RAL 7024)
Specyfi kacja: miernik kWh (MID), 
czytnik RFID, modem UMTS i karta SIM.

Informacje podstawowe: model 
podstawowy posiada 2 lub jedno 
gniazdo typu 2. Min. moc - 3,7 kW
max. moc 22 kW.
Materiał: wykonanie wstrząso- i 
ognioodporne z poliwęglanu. 
Wymiary: 600 x 250 x 200 mm.
Kolor: do wyboru 6 kolorów
Specyfi kacja: miernik kWh (MID), 
czytnik RFID, modem UMTS i karta SIM.

Możliwości w subskrypcji online:

    podgląd zużycia energii w trybie 
    online,

    pierścień LED z funkcją przyciemniania 
    lub przełącznikiem czasowym,

    śledzenie zużycia i automatyczne 
    rozliczenie kosztów ładowania,

    użytkowanie gościnne – opłaty za  
    ładowanie z możliwością 
    dostosowania,

    możliwość wykonania   
    indywidualnych etykiet.

Wersje (stacja z dwoma gniazdami):

    podwójne | pojedyncze gniazdo 
    BusinessLine (typ 2) | Model Hub,

    podwójne gniazdo BusinessLine 
    (typ 2) | Model Satellite.

EVBox oferuje również system 

EVERON do zarządzania i 

rozliczania płatności za energię. 

Wraz z zakupem stacji ładowania 

dostarczamy karty ładowania. 

Dodatkowo możemy dostarczyć 

specjalne breloki. Nasze karty 

ładowania są kompatybilne ze 

wszystkimi stacjami ładowania 

w międzynarodowej sieci EVBox. 

Transakcje dotyczące każdego 

ładowania są przetwarzane 

automatycznie raz w miesiącu. 

ENGIE Technika Instalacyjna Sp. z o.o. 
ul. Czerniakowska 58, 00-717 Warszawa
Tel.: 22 851 97 40 
ev1@engie-technikainstalacyjna.pl

Pracująca stacja
ładowania,
Bobrowiecka 6,
Warszawa.

ENGIE zajmie się 
kompleksowo wykonaniem 
infrastruktury do ładowania 
- montażem ładowarki 
wraz z przyłączem energii 
elektrycznej i oznaczeniem 
miejsca parkingowego.


