
Biznes.
Rozwiązania do ładowania pojazdów 
elektrycznych dla firm myślących 
przyszłościowo.



Ładowanie         
pojazdów 
elektrycznych.
Zaprojektowane dla flot, instalacji 
w miejscach pracy i inwestycji 
nieruchomościowych.

Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie 
elektryfikacji pojazdów dla środowisk komercyjnych, 
z których korzystają największe światowe firmy i 
operatorzy flot.

Od projektu po wdrożenie i bieżące zarządzanie 
infrastrukturą ładowania, nasz zespół ekspertów    
służy pomocą na każdym etapie.
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Inteligentne ładowanie z
Dynamicznym równoważeniem obciążenia EO Genius

Poznaj nasze inteligentne rozwiązanie do ładowania 
przeznaczone dla flot, miejsc pracy, miejsc 
docelowych i inwestycji nieruchomościowych. 
 
Połącz EO Genius z EO Hub, aby odblokować funkcje 
inteligentnego ładowania i uzyskać dostęp do EO 
Cloud, aby uzyskać pełen obraz swojej globalnej 
infrastruktury ładowania.
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Inteligentne: Przyszłościowy inteligentny sprzęt 
odpowiedni dla wszystkich samochodów 
elektrycznych i dostawczych

Połączenie z chmurą: statystyki dotyczące ładowania 
za pośrednictwem EO Cloud, naszej internetowej 
platformy zarządzania punktami ładowania

Szybkie ładowanie: ładuj do 22kW, 8 razy szybciej 
niż standardowe gniazdko

Bezpieczny dostęp: ogranicz dostęp użytkownika 
za pomocą uwierzytelniania aplikacji lub 
wbudowanego RFID (opcja dodatkowa).

Zarządzanie obciążeniem: wbudowane dynamiczne 
równoważenie obciążenia, aby bezpiecznie 
rozprowadzać dostępną moc między ładowarkami.



Podłącz do 30
ładowarek EO Genius EO Hub

Podłącz do 30 ładowarek EO Genius do EO Hub, 
naszego inteligentnego ‘mózgu’ ładującego i odkryj 
nasze funkcje ładowania. 
 
Nasze wiodące w branży rozwiązania do ładowania 
są modułowe, skalowalne i przyszłościowe – 
odpowiednie dla małych i dużych flot pojazdów 
elektrycznych.
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Harmonogram opłat: zoptymalizuj dostępne 
wykorzystanie pojazdów floty elektrycznej i 
skorzystaj z tańszych taryf za energię

Połączenie z chmurą: statystyki dotyczące 
ładowania za pośrednictwem EO Cloud, naszej 
internetowej platformy do zarządzania punktami 
ładowania

Integracja telematyki: oceniaj stan naładowania 
pojazdów i mapuj podróż za pośrednictwem           
EO Cloud

Generowanie przychodów:  zarabiaj na punktach 
ładowania i ustalaj taryfy dla każdej sesji wtyczki

Raportowanie: zarządzaj i monitoruj swój profil 
energetyczny za pośrednictwem EO Cloud

Rozliczanie energii: skonfiguruj EO Pro Hub 
(oddzielna jednostka), aby połączyć się z licznikami 
MID i odblokować rozliczenia według kW/h.



EO App.

Rozliczenie miesięczne 
Pobierz i opłać swoje sesje ładowania 
lub skonfiguruj miesięczne rozliczenia za 
pomocą zarejestrowanej karty płatniczej. 
Pozbądź się problemów podczas płacenia 
za usługę ładowania.

RFID 
Bezpieczne uwierzytelnianie 
użytkowników i możliwość 
ustawienia dostępu dla gości.

Uwierzytelnianie
& Zapłata.

 + Znajdź miejsce do ładowania w podróży i uzyskaj 
wskazówki dojazdu do najbliższej publicznej ładowarki EO. 

 + Przeglądaj historię domowych i publicznych sesji 
ładowania w jednym miejscu, zarządzaj i monitoruj zużycie 
energii. 

 + Podłącz ładowarki pracowników w domu do ładowarek    
w miejscu pracy, aby uzyskać szybki zwrot kosztów.
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Kontrola punktu 
ładowania Z poziomu 
platformy.
EO Cloud

OCCP 1.6: monitoruj i kontroluj punkty ładowania AC i DC innych 
firm w ramach EO Cloud, w tym Alfen, ABB, Schneider i nie tylko. 
 
Łatwe zarządzanie: steruj swoją globalną infrastrukturą 
ładowania AC i DC z komputera stacjonarnego lub 
smartfonu. Zaloguj się bezpiecznie z dowolnego miejsca   
na świecie. 
 
Zarządzanie obciążeniem: kontroluj szybkość ładowania 
swoich ładowarek. Pozbądź się potrzeby dokonywania 
kosztownych modernizacji zasilania i upewnij się, że 
wszystkie pojazdy są bezpiecznie ładowane. 
 
Monitoruj aktywność ładowania: z łatwością sprawdzaj stan 
swoich punktów ładowania w każdej lokalizacji. Identyfikuj 
problemy za pomocą niestandardowych powiadomień i 
zdalnie rozwiązuj awarie ładowarki. 
 
Integracja telematyki: dodaj dostawcę telematyki pojazdu 
do EO Cloud, aby poznać stan naładowania. Platforma jest już 
zintegrowana z Geotab. 
 
Raportowanie i diagnostyka: generuj kompleksowy raport 
ze wszystkich sesji ładowania i analizuj dane, które są ważne 
dla Twojej firmy. Uruchom zdalną diagnostykę i rozwiązywanie 
problemów z konta EO Cloud.

Połącz dom i pracę: podłącz ładowarki pracowników w domu 
do ładowarek w miejscu pracy, aby uzyskać szybki zwrot 
kosztów.
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Nasze Usługi.

Aby kierować przestrzenią dostarczania 
paczek, londyńscy pionierzy dostarczania 
przesyłek wybrali EO Charging (s.12).

EO ustanawia rekord instalacji ładowania 
pojazdów elektrycznych w jednym miejscu     
w Izraelu, elektryzując nową siedzibę 
Microsoftu (s.14).

EO zelektryfikowało pierwszy w Australii 
„elektryczny napęd turystyczny”, instalując 
stacje ładowania w sześciu popularnych 
miejscach turystycznych w Queensland (s.16).

EO i CALA Homes dały mieszkańcom 
klucze do elektrycznej przyszłości w wielu 
inwestycjach w Wielkiej Brytanii (s.18).

Eksperci ds. dostaw DHL wybrali EO 
doelektryfikacji kilku londyńskich 
magazynów firmy.

Firma EO została wybrana jako oficjalny 
partner w zakresie ładowania, aby pomóc 
kierowcom Ubera w Londynie przejść na 
energię elektryczną do 2025 roku.

Funding

Nasi klienci.
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Ładowanie floty
Gnewt Cargo - zasila jedną z największych   
flot dostawczych w Londynie.

Będąc pionierem elektrycznych dostaw, Gnewt Cargo posiada 
obecnie ponad 70 ładowarek EO Genius zainstalowanych w 
swoich magazynach w Londynie.

Przed wyborem partnera do ładowania, Gnewt Cargo stanęło 
przed dwoma głównymi problemami – niską dostępnością 
energii na miejscu i ścisłymi harmonogramami dostaw dla 
ponad 100 pojazdów.

Firma wybrała rozwiązanie do ładowania floty EO w oparciu 
o dwie kluczowe funkcje: Wbudowane aktywne zarządzanie 
obciążeniem (w razie potrzeby dystrybucja dostępnej mocy na 
miejscu do wszystkich ładowarek) oraz planowanie ładowania 
w celu zapewnienia maksymalnej dostępności pojazdu.

STUDIUM PRZYPADKU
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Ładowanie w        
miejscu pracy
Wspieramy pracowników Microsoft                  
w przejściu na elektromobilość.

Firma EO Charging zainstalowała niedawno 77 ładowarek 
EO Genius w nowej siedzibie Microsoft w Izraelu, tworząc 
największą dotychczas w kraju instalację ładowania pojazdów 
elektrycznych w jednym miejscu. 

Nasz system zarządzania obciążeniem inteligentnie zarządza 
dostępną mocą dla wszystkich podłączonych pojazdów i 
umożliwia kierownikom budynków firmy Microsoft ograniczenie 
dostępu do niektórych punktów ładowania i monitorowanie 
zużycia energii. 

EPracownicy mogą teraz zasilać swoje pojazdy podczas pracy i 
zmniejszać emisję dwutlenku węgla podczas dojazdów do pracy.

STUDIUM PRZYPADKU
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Parkingi
& Destynacje
Australia – zasilanie popularnych 
miejscturystycznych w Queensland.

Zelektryfikowana turystyka EO w Australii – zainstalowanie 
w sumie 12 ładowarek EO Genius dla kierowców pojazdów 
elektrycznych, którzy chcą zaparkować podczas zwiedzania 
wybrzeża Queensland.

Ta wielostanowiskowa instalacja, będąca częścią projektu 
pilotażowego, pokazuje, jak nasze skalowalne rozwiązanie 
dla parkingów może zmienić dowolną lokalizację w miejsce 
ładowania.

STUDIUM PRZYPADKU
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Cala Homes – przyszłościowe projekty 
mieszkaniowe dla kierowców pojazdów 
elektrycznych.

Firma EO nawiązała współpracę z Cala Homes, aby zapewnić 
przyszłym mieszkańcom nowych inwestycji dostęp do 
zainstalowanej lub wstępnie okablowanej ładowarki do pojazdów 
elektrycznych.

The Crescent w Edynburgu (na zdjęciu) jest wizytówką 
naszego rozwiązania do ładowania dla producentów domów i 
deweloperów. Zamiast instalować ładowarkę w pełnej cenie, 
wspieramy programistów, instalując w pełni okablowaną płytę 
tylną z atrapą obudowy. Gdy właściciel domu przestawi się na 
samochód elektryczny, po prostu kontaktuje się z EO Charging, 
wybiera ładowarkę i urządzenie zostanie zaintstalowane z 
łatwością.

Gotowe                
projekty EV

STUDIUM PRZYPADKU
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Porozmawiaj z naszym
zespół ekspertów
Więcej informacji na temat  
www.eocharging.com/commercial-charging

+44 (0)333 77 20383
olga.wieczerzycka@eocharging.com

Skontaktuj                
się z nami:

@eocharging

20



www.eocharging.com


