
Home.
Przygoda Twojego 
pojazdu elektrycznego 
zaczyna się tutaj.



Ładowarka do auta 
elektrycznego to 
więcej niż “tylko 
wtyczka”, to brama do 
przyszłości mobilności 
i pierwszy element 
układanki w oferowaniu 
ludziom autonomii 
energetycznej.
Charlie Jardine, 
Założyciel & CEO
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”
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Dostępne kolory
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EO Mini 

SZUKAJ :   
EO Mini

Szukasz dyskretnej ładowarki do swojego 
domu? EO Mini to najmniejsza szybka ładowarka 
na rynku, zaprojektowana i zbudowana z myślą 
o codziennych potrzebach kierowców pojazdów 
elektrycznych.

 + Kompatybilna z każdym EV - odpowiednia dla samochodów elektrycznych 
dziś i jutro

 + Kompaktowy rozmiar - mniejsza niż arkusz papieru A5 (175 x 125 x 95 mm)

 + Połącz się z EO ALM w celu równoważenia mocy w domu - unikaj 
przeciążania zasilania elektrycznego (oddzielna jednostka)

 + Do 7,2 kW - idealny do nocnego ładowania w domu 

 + Gniazdo uniwersalne lub z przewodem (Typ 1 lub 2) - weź ze sobą kabel do 
ładowania lub podłącz go w domu

 + Bezpieczny i niezawodny - 3-letnia gwarancja na produkt, zgodna               
z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa
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https://www.eocharging.com/eo-mini


Dostępne kolory
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Najmniejsza na świecie inteligentna ładowarka do 
domu, zaprojektowana z myślą o kierowcach EV 
dbających o energię i przestrzeń.

Może integrować się z panelami słonecznymi i 
równoważyć dostępną moc w domu – wszystko 
kontrolowane przez aplikację EO Smart Home.

EO Mini Pro 2

 + Sterowanie smartfonem - monitorowanie zużycia energii i planowanie               
harmonogramu ładowania

 + Ładowanie słoneczne - zasilaj swój samochód zieloną energią                                              
(opcja dodatkowa)

 + Bilansowanie mocy w domu - unikaj przeciążania zasilania elektrycznego                          
(opcja dodatkowa)

 + Kompaktowy rozmiar - mniejszy niż arkusz papieru A5 (175 x 125 x 125 mm)

 + Do 7,2 kW - idealny do nocnego ładowania w domu

 + Gniazdo uniwersalne lub z przewodem (Typ 1 lub 2) - weź ze sobą kabel                                      
do ładowania lub podłącz go w domu

 + Bezpieczny i niezawodny - 3-letnia gwarancja na produkt, zgodna                                                 
z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa

SZUKAJ :   
EO Mini Pro 2
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https://www.eocharging.com/eo-mini-pro-2


Steruj EO Mini Pro 2 zdalnie. Rozpocznij,
zatrzymaj i zaplanuj ładowanie za
pomocą aplikacji EO Smart Home.

Moc. 
W Twoich rękach.

Sterowanie smartfonem: zdalnie uruchamiaj, zatrzymuj i 
blokuj ładowarkę, aby uniemożliwić innym korzystanie z niej.

Zaplanuj ładowanie: określ, kiedy chcesz, aby Twój samochód 
był w pełni naładowany, czas rozpoczęcia ładowania i 
maksymalną moc ładowania.

Ładowanie słoneczne: zintegruj ładowarkę z panelami 
słonecznymi i skonfiguruj sesje ładowania, gdy świeci słońce.

Oszczędność: wybierz taryfę energetyczną i pozwól aplikacji 
EO Smart Home automatycznie określić najlepszy moment na 
ładowanie samochodu.

Monitorowanie i raportowanie zużycia energii: śledź zużycie 
energii.

77

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eocharging.eoAppHome&hl=en
https://apps.apple.com/gb/app/eo-smart-home/id1471103159


Mniejsza niż 
ta strona.

Zgadza się, EO Mini Pro 2 to  
najmniejsza na świecie ładowarka        
do pojazdów elektrycznych.*

* EO Mini i EO Mini Pro 2.
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Chcesz naładować swój samochód 
zieloną energią? EO Mini Pro 2 łączy się z 
panelami słonecznymi za pomocą naszej 
innowacyjnej funkcji Solar Matching.

Solar
Charging. 

Opcjonalny dodatek do 
EO Mini Pro 2

Jak to działa 

EO Mini Pro 2 odczytuje energię generowaną przez panele słoneczne i 
dopasowuje ją do energii z sieci. Korzystając z aplikacji EO Smart Home, 
możesz ustawić okno ładowania w ciągu dnia, aby doładować pojazd 
energią wygenerowaną ze słońca.

Martwisz się o przekroczenie limitu mocy w domu 
podczas ładowania? EO Mini Pro 2 daje możliwość 
równoważenia mocy, by uniknąć przeciążenia       
zasilania elektrycznego.

Balansowanie
Obciążeniem.

Opcjonalny dodatek do 
EO Mini Pro 2

Jak to działa 

Nasza najnowsza ładowarka domowa odczytuje dopływ prądu do domu i 
zmniejsza moc wyjściową do pojazdu, gdy inne urządzenia gospodarstwa 
domowego (np. czajnik) są włączone. 

Po wyłączeniu innych urządzeń ładowarka automatycznie zwiększy moc 
wyjściową z powrotem do maksymalnego dostępnego poziomu.
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Dostępne kolory
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Nasze proste rozwiązanie typu ‘plug & 
charge’ naładuje Twój pojazd elektryczny 
do 8 razy szybciej niż standardowe 
gniazdko. Kto powiedział, że ładowanie 
musi być skomplikowane?

EO Basic

SZUKAJ :   
EO PODSTAWOWE

 + Do 22 kW - szybkie ładowanie (wymagane 3 fazy)

 + Wymiary - 360 x 165 x 155 mm

 + Gotowy na każdy EV - nadaje się do samochodów elektrycznych dziś i jutro

 + Gniazdo blokujące - uniemożliwienie innym korzystania z ładowarki                                   
(opcja dodatkowa)

 + Gniazdo uniwersalne lub z przewodem (Typ 1 lub 2)  - weź ze sobą kabel do                 
ładowania lub podłącz go w domu

 + Montaż na płycie tylnej - idealny do szybkiego wdrożenia i przyszłej aktualizacji

 + Bezpieczny i niezawodny - 3-letnia gwarancja na produkt, zgodna z           
międzynarodowymi normami bezpieczeństwa

13

https://www.eocharging.com/eo-basic


Inteligentne ładowanie – – Sterowanie smartfonem

Ładowanie słoneczne – – Możliwość integracji z panelami 
słonecznymi (opcja dodatkowa)

Równoważenie mocy w domu Podłącz do EO ALM (oddzielna jednostka) – Możliwość równoważenia mocy
(opcja dodatkowa)

OLEV Grant - system opłat domowych
(tylko Wielka Brytania) – – Zatwierdzony

Moc (kW)

Wymiary (mm) 175 x 125 x 95 360 x 165 x 155 175 x 125 x 125

Kolor

 
Kluczowe cechy

 
Gotowy na każdy pojazd elektryczny

Podłącz do EO ALM w celu równoważnia 
mocy w domu - unikaj przeciążania        
zasilania elektrycznego

Gniazdo uniwersalne lub na uwięzi (Typ 1 
lub 2) — weź ze sobą kabel do ładowania 
lub podłącz go w domu

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

Gniazdo blokujące - uniemożliwia           
inny korzystanie z niego

Zamontowana na tylnej płycie -                  
do szybkiego wdrożenia i przyszłej 
aktualizacji

 
Monitorowanie i ładowanie zużycia  
energii planowanie - śledź zużycie                
energii i dowiedz się, kiedy ładowanie    
jest najtańsze

Ładowanie słoneczne - zasilaj swój     
samochód zieloną energią (opcja              
dodatkowa)

Równoważenie mocy w domu — unikaj 
przeciążania zasilania elektrycznego      
(opcja dodatkowa)

Dodatkowe funkcje Zgodny z międzynarodowymi                  
normami bezpieczeństwa

3-letnia gwarancja na produkt

Zgodny z międzynarodowymi                  
normami bezpieczeństwa

3-letnia gwarancja na produkt

Zgodny z międzynarodowymi                  
normami bezpieczeństwa

3-letnia gwarancja na produkt

EO Mini p2

3,6 7

Wnaj nasze
ładowarki.

EO Basic p12 EO Mini Pro 2  p4

3,6 7 11 22 3,6 7
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Chcesz
wiedzieć więcej? 
Więcej informacji na temat  
www.eocharging.com

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

Skontaktuj 
się z nami  :
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“To mała, niezawodna ładowarka, która 
po prostu dobrze działa. Czy trzeba 
dodać coś więcej? Tak, zespół obsługi 
klienta też jest świetny, podobnie jak 
firma montażowa. Absolutnie warte 
swojej ceny.”  - A. Tuckett

Znajdź nas na

https://www.eocharging.com/home-charging
https://www.facebook.com/eocharging/
https://www.facebook.com/eocharging/
https://twitter.com/eocharging
https://twitter.com/eocharging
https://www.instagram.com/eocharging/
https://www.instagram.com/eocharging/
https://www.reviews.co.uk/company-reviews/store/eocharging-com1



