Presenterer

Systemladeren EO Genius

EO GENIUS PRESENTASJON

Fremtidsrettet ladeløsning for
borettslag, bedrifter og det
Offentlige
EO Genius – Systemladeren
Er enkel i bruk, robust, sikker og en ladestasjon som passer til alle
elektriske biler. EO Genius ladestasjon kommer med type 2 uttak
og effekten 7,4 kW 32A 1 fas eller 22kW 32A 3 fas 400V.

Alt man trenger
Stasjonen har et lastbalansering og dynamisk system som fordeler
den effekt som er tilgjengelig til enhver tid. Ladestasjonen åpnes
opp for lading med EO APP som registrerer en QR kode på siden av
ladestasjonene. For å starte/stoppe lading bruker man samme APP,
appen er gratis og kan lastes ned i App Store. Kan utstyres med
RFID nøkkel/kort hvis ønskelig.

Service, support og garantibetingelser
Ladefabrikken følger Norske garanti lover og utfører alt av service,
tilrettelegging og støtte for anlegget.

Link til video som viser hvordan lastbalansering fungerer
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EO Genius i borettslag, sameie og ellers
Det kan utnevnes en administrator for installasjonen som kan overse og bemanne
flere funksjoner ved online systemet EO Cloud.
Systemet tilpasses enkelt den betalingsløsningen som passer best for borettslaget
eller sameie.
For mange borettslag/sameier kan jobben med å sende ut faktura på
strømforbruk til brukerne bli for stor jobb.

Tilvalg hvis ønskelig
Pris per kWt
Eier av anlegget bestemmer/setter prisen sluttbruker skal belastes per kWt.

Offentlig ladepunkt
Systemet/stasjonen kan hvis borettslaget eller sameiet ønsker det, sette opp
stasjoner som offentlige (plug & pay enheter) dvs. Enhver kan laste ned EO APP,
registrere kredittkort og starte lading. BRL eller sameie setter ønsket ladeavgift
for denne tjenesten.

Abonnement er helt gratis og kan administreres av tredjepart
Ladefabrikken samarbeider med Plugpay AS markedets mest komplette operatør
av smarte ladeanlegg. PlugPay gir bekymringsfri administrasjon av EO Genius
ladeanlegget. Løsningen er gratis for anleggseier som kan velge mellom
innovative prismodeller. Brukerne betaler et lite påslag for operatør tjenesten.
Plugpay AS gjør det enkelt for deg som anleggseier! Plugpay håndterer alt, og
dere vil ikke ha noe arbeid knyttet til drift og administrasjon. Alle henvendelser
fra brukerne rettes direkte til de slikt som bestilling av ladebrikke, support og
fakturaspørsmål.
Les mer…
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Så hvorfor velge EO Genius?

EO HUB

EO Genius som ladeanlegg:

EO Cloud
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Kan lade alle elektriske og hybrid biler på markedet
Perfekt til borettslag, bedrifter og eller offentlig ladepunkt
Type 2 uttak 7,4 kW 32A 1 fas eller 22kW 32A 3 fas 400V
Rask og enkel montering på bakbrakett
Det kreves ingen programmering under monteringen
Kommer med innebygd dynamisk system og lastbalanse
Kan utstyres med RFID nøkkel/kort
Velg mellom hvit og sort finish

✓
✓
✓
✓
✓

For kunden/brukeren blir dette en løsning som:
Kommer med en abonnements fri løsning
Ingen løpende kostnader og man eier stasjonen
Start, stopp og betal for strøm med mobil med gratis App
Automatiske software oppgraderinger med EO Hub
Muligheter for nedbetaling av anlegget og profit

Er en liten smart innrettning som via Wifi kan koble 32 ladestasjoner sammen over
nettet og opp mot EO sin skytjeneste EO Cloud.
EO HUB har dynamisk styringssystem og lastbalanse og vil i nær fremtid inneholde
smartnett integrering så strømmen kan selges tilbake til leverandøren
EO HUB vil snart kunne integreres mot Smarthus, kobles til solcelle og batteri banker.

Det smarte ladesystemet som nå benyttes i over 35 land og dens programvare gjør
det mulig å administrere store nettverk av tilkoblede stasjoner.
En tredjeparts administrator av systemet kan betjene dette hvis ønskelig.

Offentlige ladeplasser
Systemet kan hvis ønskelig settes opp med offentlige ladeplasser, her bestemmer og
setter eier av anlegget prisen for hva ladingen skal koste. Kredittkort kan benyttes
som betalingsløsning via EO Cloud.
Vipps som betalingsløsning kan benyttes via en tredjeparts administratorer

➢ EO App
Start, stopp og sett tid for lading
Ha full kontroll på eget forbruk
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Litt om Ladefabrikken AS:
Ladefabrikken AS startet opp i 2015 av Øyvind en elbil entusiast og daglig leder. Erik ble med
som partner året etter og er ansvarlig for salg og logistikk. Idag er fire ansatte jobber i
Ladefabrikken og har siden oppstart opparbeidet en enorm kompetanse og kunnskap rundt alt
som har med elektriske kjøretøy.

Vår visjon er å være en naturlig del av et fremtidig nullutslippssamfunn. Vi er en
kunnskapsbedrift som kan “alt” om elbillading og utstyr, og leverer det du trenger for å gjøre
din hverdag så fri og enkel som mulig. Vi ønsker å skape et større mangfold i markedet for
ladeutstyr. Vi har derfor inngått samarbeid med flere store produsenter av ladeutstyr
Ladefabrikken AS jobber hele tiden for å finne de beste løsningene for å lade plug-in hybrid og
elbiler, både for private hjem, bedrifter, offentlige parkeringsplasser, borettslag og sameier.

Takk for oppmerksomheten!

Epost: post@ladefabrikken.no / Bestilling@ladefabrikken.no

Litt om produsenten EO Charging:
EO Charging har bygget flere generasjoner smarte ladere som dekker
alt fra private installasjoner, større anlegg til det offentlige, bedrifter og
flåte operatører. De er stolte av overlegen produktkvalitet, pålitelighet
og kundeservice. EO er verdens ledene innen teknologi og levering av
ladesystemer i over 35 land.
EO betjener i dag flere av verdens største flåte operatører som Amazon,
DHL, Go-Ahead, Tesco og Uber.
Enkelhet er avgjørende - laderene er super enkle å bruke og installere.
Ladefabrikken utfører service, support og garantiansvar for EO i Norge.
Med EO på laget kan vi tilby våre kunder en fremtidssikker, skalerbar og
kostnadseffektiv løsning.

