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BIZWALL-E



KIKNEK AJÁNLJUK?

A Bizwall-E közületi célú elektromos gépjármű töltőberendezést 

prémium igényeket támasztó megrendelőink számára ajánljuk. 

Ezt a terméket a pontosság jellemzi.

Tartós kivitel és okos megoldások, minimál külsőbe csomagolva.

Felszereltsége és tartóssága révén, irodaházak, ipari és lakóparkok, 

elektromos autósainak ajánljuk, ahol fontos a magabiztos megjelenés.

Minden egy kézben. 

Fejlesztés, gyártás, hardver, szoftver, support.

Nálunk ez garantálja a minőséget. 

IPARI PARK, BUSINESS CENTER, LAKÓPARK



FUNKCIONALITÁS

A Bizwall-E közületi célú EV töltőberendezést arra terveztük, 

hogy tartós darabja legyen a közcélú parkolóknak. Műanyag kizárva!

Tartós, rozsdamentes anyagokból terveztük. Korrózió kizárva!

Saját vezérlést fejlesztettünk. Gyártás garantálva!

Magunk programoztuk. IT oldal supportálva!

Type 2 aljzata révén bármilyen elektromos gépjármű tölthető vele.

A berendezés fényjelzés útján, egyértelmű utasítást ad felhasználójának.

Az használhatja, akinek Ön megengedi. Regisztrálhatja a felhasználókat.

Ha szeretné APP-pal indíthat töltést, de emelett az NFC technológia is adott. 

TARTÓSAN, ÁTLÁTHATÓ HELYZETET TEREMT



TELJESÍTMÉNY 

Bizwall-E 22 vagy 11 kW teljesítményű.

A hosszú távú működést és személyi biztonságot 

európai alkatérszek, magyar fejlesztés és know-how garantálja.

DC hibaáram modul gondoskodik a felhasználó életvédelméről.

MID hiteles digitális fogyasztásmérő regisztrálja felhasználóként a 

felvett villamos teljesítményt, ezzel rendet teremtve az elszámolások és 

számlafizetések kényes területén valamint a felhasználói szokásokban.

Ráadásul mindezt Ön on-line is ellenőrizheti!

EURÓPAI ALKATRÉSZEK, MAGYAR KNOW-HOW



ON-LINE FELÜGYELET 

Bizwall-E on-line.

A Bizwall-E telekommunikációs  csatornák 

(WiFi, GSM) segítségével felügyelt töltőberendezés.

A felügyeletet Ön is gyakorolhatja, illetve szívesen át is vállaljuk.

A management rendszer segítségével Ön folyamatosan 

nyomon követheti, hogy a töltőberendezések hogyan működnek.

Megszabhatja hogyan működjenek.

Energiamenedzsment rendszerhez kapcsolhatja.

Az üresjárati teljesítményt használhatja fel a töltéshez.

Priorizálhatja a rendelkezésre álló villamos teljesítmény felhasználását.

MANAGEMENT RENDSZER



MŰSZAKI ADATOK

Villamos teljesítmény

Töltési aljzat

Felhasználó azonosítás

Szerverkapcsolat

DC hibaáram modul

Fogyasztásmérő

Anyagok

Opciók

Fix Type2 töltőkábel

GSM kapcsolat

Energiamenedzsment

Teljesítményelosztás

11kW vagy 22kW

Type 2

NFC kártya és Mobil APP

OCPP 1.6

Igen

Igen

Üveg - Alumínium

Rozsdamentes acél

Menedzsment rendszer
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