


MŪSŲ FILOSOFIJA

Pasaulis yra gražus ir nusipelno gražios įkrovimo stotelių infrastruktūros!

Štai kodėl mes Lietuvoje gaminame ikoniškas įkrovimo stoteles, kurios 
prisideda prie estetinio architektūrinio Jūsų miesto kraštovaizdžio.



šaltinis: Delta-EE

NAMUOSE DARBE Kelionės tikslas:

KITAS
Kelionės tikslas:

PASIKRAUTI

KAIP VYKSTA KROVIMAI?

AC AC AC DC

Pvz: prekybos centrai,
kino teatrai, restoranai

Pvz: autostrada, 
magistralės



Ikoniška ir ekspertų įvertinta

„CityCharge“ įkrovimo stotelės įvertinta
prestižiniu „RedDot“ produkto dizaino
apdovanojimu 2018 m. Jos ikoniškos LED
juostos aiškiai parodo stotelės statusą,
todėl „CityCharge“ linija yra patraukli
elektromobilių vairuotojams dieną ir naktį.

„CityCharge“ linijos stotelės yra
antivandalinė, kurios korpusas pagamintas
iš ekstrūdinto aliuminio. Dėl tvirtos ir
modulinės konstrukcijos, stotelės yra
vienos stipriausių rinkoje ir gražiai įsilieja į
aplinką.

Tvirta ir antivandalinė

Išmani ir pažangi
Stotelės turi visus naujausius funkcionalumus
rinkoje, tokias kaip dinaminis apkrovos
valdymas, energijos balansavimas, nuolatinės
srovės stebėjimas, tiksli apmokestinimo funkcija
ir kt. Taip pat programinės įrangos atnaujinimas
nuotoliniu būdų, naudojant „Elios“ debesų
platformą.

„CityCharge“ įkrovimo stotelės su unikaliu 
tvirtu korpusu turi pažangią šildymo sistemą ir 
yra pagaminta iš aukščiausios kokybės galios 
komponentų iš žinomiausių prekinių ženklų, 
tokių kaip „Siemens“, „Phoenix contact“, 
„Mennekes“ ir kt.

Patvari ir patikima



2 x Mode 3, Type 2

CityCharge V2

Iki 44 kW (2x22 arba 2x11 kW)

Dinaminis apkrovos valdymas

OCPP 1.6 JSON komunikacija

3G/4G/WiFi/LAN

Įvertinta prestižiniu RedDot
produkto dizaino apdovanojimu

Reguliuojamas LED ekranas

Tvirtas aliuminio korpusas

Integruotas energijos skaitiklis

Suderintas su tinklo operatoriais:



2 x Mode 3, Type 2

CityCharge V2 Plus

Iki 44 kW (2x22 arba 2x11 kW)

Dinaminis apkrovos valdymas

OCPP 1.6 JSON komunikacija

3G/4G/WiFi/LAN

Įvertinta prestižiniu RedDot
produkto dizaino apdovanojimu

Reguliuojamas LED ekranas

Tvirtas aliuminio korpusas

Integruotas energijos skaitiklis

Suderintas su tinklo operatoriais:

Integruoti kabeliai



2 x Mode 3, Type 2

CityCharge Mini2

Iki 44 kW (2x22 arba 2x11 kW)

Dinaminis apkrovos valdymas

OCPP 1.6 JSON komunikacija

3G/4G/WiFi/LAN

Patrauklus dizainas

Reguliuojamas LED ekranas

Tvirtas aliuminio korpusas

Integruotas energijos skaitiklis

Suderintas su tinklo operatoriais:



2 x Mode 3, Type 2

CityCharge Mini2 Plus

Iki 44 kW (2x22 arba 2x11 kW)

Dinaminis apkrovos valdymas

OCPP 1.6 JSON komunikacija

3G/4G/WiFi/LAN

Patrauklus dizainas

Reguliuojamas LED ekranas

Tvirtas aliuminio korpusas

Integruotas energijos skaitiklis

Suderintas su tinklo operatoriais:

Integruoti kabeliai



Geriausi tinka:

HomeBox Slim

Privatus garažas

Požeminis parkingas

Parkavimo aikštelės

Įmonės teritorija

Dizaino variantai:

Privalumai:

Greitas ir nesudėtingas instaliavimas

Mode 3 Type 2 up to 22 kW

3G/4G/WiFi/LAN/RFID

Suderintas su tinklo operatoriais: 



HomeBox Slim
PLUS GO GO PLUS



„Elios“ PLATFORMA

Internetinė stotelių administravimo platforma

Administravimas ir informacija realiu laiku

Programinės įrangos atnaujinimai nuotoliniu būdu

Stotelių ir sesijų duomenų bazė

Stotelių apmokestinimo funkcija

Energijos balansavimas

Dinaminis apkrovos valdymas

Nuolatinės srovės monitoringas

Naujos funkcijos ateityje



PROJEKTAI



MŪSŲ KLIENTAI



KUR STATYSIME

www.elintacharge.com

PIRMĄJĄ STOTELĘ?


