
Eve Single S-line firmy Alfen jest specjalnie zaprojektowana do użytku domowego i oferuje zalety wynikające z 
inteligentnego sposobu ładowania w przystępnej cenie. Ta stacja ładowania o mocy 3,7kW – 11kW zbudowana 
jest w kompaktowej obudowie z poliwęglanu, dzięki czemu jest lekka i trwała. Stację ładowania można 
zamontować zarówno na ścianie jak i na słupku montażowym. Eve Single S-line jest wyposażona w kabel 
przymocowany na stałe i dostarczany wraz z uchwytem do wtyczki.

Stacja ładowania została zaprojektowana z myślą o środowisku domowym i dlatego oferuje ładowanie typu Plug 
& Charge ze wskaźnikami LED informującymi o stanie ładowania. Użytkownicy mogą przeglądać dane dotyczące 
ładowania za pomocą dowolnego urządzenia podłączonego do Internetu.

Użytkownicy, którzy chcą skrócić czas ładowania, mogą wybrać 3-fazową wersję ładowarki Eve Single S-Line. 
Maksymalna wydajność ładowania zostaje wtedy zwiększona do 11kW, co skraca czas ładowania. 
 
Istnieje możliwość wyboru autoryzacji przez użytkownika lub połączenia stacji ładowania z oprogramowaniem do 
zarządzania poprzez sieć komórkową (dostępne jest również połączenie Ethernet).

Inteligentna, kompaktowa i niedroga stacja ładowania dla domu

Eve Single S-line –

Autoryzowany dystrybutor Alfen:



Eve Single S-line

Stacja ładowania

Inteligentne funkcje w 
konkurencyjnej cenie 
Eve Single S-line to niezawodny produkt, 
który łączy się przez kabel do Internetu. 
Komunikuje się i odbiera polecenia z  
innych inteligentnych rozwiązań  
opartych na otwartych standardach 
i otwartych protokołach.

Stworzony dla twojego 
inteligentnego domu 
Wszystkie stacje ładowania Alfen są 
zaprojektowane w celu optymalizacji  
sieci elektrycznej. Pozwala im to na 
integrację i współpracę z samodzielnie 
wytwarzanymi odnawialnymi źródłami 
energii oraz inteligentnymi technologiami 
i rozwiązaniami stosującymi te same 
standardy i otwarte protokoły.

Swobodny wybór systemu 
zarządzania
Eve Single S-line może być połączony z 
własnym systemem zarządzania od Alfen,  
a także z każdym innym oprogramowaniem, 
który obsługuję protokół OCPP. W ten  
sposób można zarejestrować zużycie 
energii elektrycznej i wykonanych sesji 
ładowania oraz udostępniać ładowarkę w 
celu diagnostyki zdalnej i aktualizacji. 

Solidna jakość
Wszystkie produkty są solidnie wykonane, 
bezpieczne i niezawodne. Produkty  
Alfen są produkowane w Niderlandach  
i składają się tylko z komponentów jakości  
A. Wszystkie produkty są dokładnie
testowane i certyfikowane. Dostawa
odbywa się ze standardową gwarancją
i opcjonalnym zakupem pakietu
serwisowego.

Wszelkie zmiany i/lub błędy drukowania są wyraźnie zastrzeżone.

370x240x130 mm (dł. X szer. X gł.)

Stały kabel typu 1 lub 2 
(zintegrowany uchwyt 
wtyczki typu 2)

Gniazdo typu 2

Wskazanie statusu LED

Liczniki energii do sprawdzania prędkości 
ładowania i danych rejestracyjnych

3,7kW – 11kW

Montaż na ścianie lub na słupku montażowym (opcjonalnie)

Opcja „podłącz i naładuj” lub autoryzacja 
za pośrednictwem RFID

Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy na stronę:  
www.stacjeladowania.com

Autoryzowany dystrybutor Alfen:

Stacjeladowania.com sp. z o.o. 
ul. Dekoracyjna 3 lok.5/3
65-155 Zielona Góra 

kontakt@stacjeladowania.com 
www.stacjeladowania.com
tel. +48 604 687 041


