
Easee umożliwia zarządzanie wszystkimi robotami ładującymi, 
generowanie faktur za zużytą energię, wprowadzanie 
ceny ładowania oraz statusu obiektu i wiele więcej. Easee 
Portal to bezpłatna, stale rozwijana usługa. Jako osoba 
administrująca, we współpracy z niektórymi partnerami, masz 
wgląd w szczegóły zużycia energii w danej lokalizacji w ujęciu 
tygodniowym, miesięcznym lub rocznym przez wszystkich 
użytkowników i ładowarki oraz możliwość dzielenia rachunków.

.easee.com

Ładowanie
komercyjne



Dlaczego warto wybrać Easee?

Równoważenie obciążenia

Easee umożliwia równoważenie 
obciążenia nawet 101 robotów 
ładujących w ramach jednego obwodu. 
Jednostki mogą działać zarówno w 
trybie online, jak i offline. W większych 
obiektach wymagana jest sieć Wi‑Fi dla 
zapewnienia 100% gwarancji działania.

Sprawiedliwe opłaty i podział kosztów

Inteligentny system kolejkowania 
zapewnia, że wszystkie samochody 
zostaną naładowane bez przeciążania 
sieci. Jeśli stacja ładująca ma kilkoro 
właścicieli, możesz kontrolować zużycie 
energii przez każdą z tych osób, wystarczy 
zarejestrować każde ładowanie za 
pomocą czipa RFID lub przez aplikację. 

Łatwy montaż i skalowanie

Oszczędzaj pieniądze, instalując nasz 
opatentowany system Easee Ready. 
Lokalizację ładowania można utworzyć 
i skonfigurować błyskawicznie. A kiedy 
tylko ładowarka będzie potrzebna, 
wystarczy wymienić pokrywę 
zaślepiającą na robota ładującego – bez 
dodatkowej konfiguracji. Łatwizna. 

Łatwe zarządzanie

Zarządzanie większym systemem 
ładowania potrafi być skomplikowane 
i czasochłonne. Easee Portal umożliwia 
pełen przegląd i kontrolę wszystkich 
instalacji. Z tego miejsca można zarządzać 
robotami ładującymi, generować faktury 
za zużytą energię, ustalać cenę ładowania 
i ustawiać status systemu. 

Łatwa konfiguracja

Aplikacja Easee Installer umożliwia 
instalatorom konfigurowanie ładowarek 
bezpośrednio z telefonu. Wystarczy kilka 
kliknięć, żeby dodać obwód i płytę tylną do 
nowej bądź istniejącej lokalizacji. Aplikacji 
można również używać do przenoszenia 
danych lokalizacji na dowolną płytę tylną – 
wystarczy przytrzymać nad nią telefon. 

101x

Aktualizacje na bieżąco

Robot ładujący ma wbudowaną kartę 
eSIM i obsługuje łączność komórkową. 
Przy zakupie teraz otrzymasz 
dożywotnią subskrypcję. 

24/7
Duża moc

Ładowarka umożliwia ładowanie 
zarówno 1‑fazowe, jak i 3‑fazowe, z 
mocą do 22 kW. Wyposażona jest w 
standardowe złącze ładowania typu 2.

22kW

Mały i inteligentny

Robot ładujący jest mniejszy niż strona 
A4 i waży zaledwie 1,5 kg. Oznacza 
to, że aktywnie przyczyniamy się do 
ochrony środowiska, zużywając mniej 
miedzi i tworzyw sztucznych na każdą 
wyprodukowaną ładowarkę.

1.5kg

Zalety



Dane
Robot ładujący

Wymiary w mm

Ogólne

Wymiary (mm): 256 × 193 × 106 (wys. × 
szer. × gł.)
Montaż na ścianie (mm): c/c 160 × 125 
(wys. × szer.)
Temperatura robocza: ‑30 °C do +50 °C
Waga: 1,5 kg

Ładowanie

Moc ładowania: od 1,4 do 22 kW
6 A, 1 faza – 32 A, 3 fazy (automatycznie 
dostosowywana do dostępnej mocy)
Do 7,36 kW przy 32 A, 1 faza
Do 22 kW przy 32 A, 3 fazy (sieć TN)
Liczba faz: 1 lub 3 (w pełni dynamiczne 
ładowanie)
Punkt podłączenia: gniazdo typu 2 (IEC 
62196‑2)
Napięcie: 3 × 400 V AC / 230 V AC (±10%)
Częstotliwość sieci zasilającej: 50 / 60 Hz
Równoważenie obciążenia do 101 robotów 
ładujących na obwód
Równoważenie obciążenia i faz działa 
offline
Wbudowany licznik energii (±2%)

Kolory

Łączność

Wbudowana karta eSIM (LTE Cat M1 / 2G 
/ GPRS)
Połączenie Wi‑Fi 2,4 GHz b/g/n
Easee Link RFTM

Kontrola ładowania przez aplikację Easee
Czytnik RFID / NFC
OCPP 1.6 poprzez nasz interfejs API

Czujniki i elementy wskaźnikowe

Pasek świetlny informujący o stanie 
ładowarki
Przycisk dotykowy umożliwiający ręczną 
regulację
Czujniki temperatury we wszystkich 
głównych stykach 

Pięć lat gwarancji

wys.: 256

szer.: 193

Antracytowy Czerwony Niebieski CzarnyBiały

Techniczne

gł.: 106



Inteligentne działanie Easee

6 razy szybciej

Gdy zużycie energii jest niższe, więcej energii jest dostępne dla 
robotów ładujących, dzięki czemu możesz ładować nawet 6 razy 
szybciej.

Ładowanie wielu samochodów

W większych obiektach Equalizer umożliwia równoważenie setek 
robotów ładujących w tym samym czasie.

Ładowanie słoneczne 

Wykorzystaj pełną moc zrównoważonej energii i ładuj samochód 
bezpośrednio z paneli słonecznych budynku lub innych 
odnawialnych źródeł.

Unikaj przeciążeń i przerw w dostawie prądu podczas 
ładowania samochodów.
Automatyczne równoważenie obciążenia pomiędzy robotami 
ładującymi a budynkiem.
Kontroluj zużycie energii elektrycznej i to, jak 
wykorzystywana jest moc.

–

–

– 

Easee Equalizer

Easee Equalizer to niewielkie, inteligentne urządzenie, 
zaprojektowane tak, aby zoptymalizować ładowanie. 
Dynamicznie równoważy całkowity poziom energii między 
robotami ładującymi a budynkiem.

Instalowanie wielu ładowarek bez ograniczeń mocy sieci lub 
inwestycji w modernizację infrastruktury.  
Dynamiczne równoważenie obciążenia bez inteligentnego 
licznika. 
Bezproblemowa integracja z ekosystemem Easee.

Easee Equalizer Amp

Easee Equalizer Amp to urządzenie pomiarowe, które odczytuje 
zużycie energii w budynku, umożliwiając korzystanie z Easee 
Equalizer i dynamicznego równoważenia obciążenia w 
sytuacjach, w których nie masz dostępu do inteligentnego 
licznika.

Urządzenie Easee Equalizer Amp jest zgodne ze wszystkimi 
wymogami prawnymi, zasadami i standardami obowiązującymi 
na naszych rynkach.

–

–

– 

Inteligentniejsze, bezpieczniejsze 
i szybsze ładowanie

Urządzenia Easee są dystrybuowane i utrzymywane 
przez sieć wykwalifikowanych partnerów i 
sprzedawców. Więcej informacji oraz dane lokalnych 
partnerów można znaleźć na stronie:

.easee.com

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać więcej 
informacji:


