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E-MOBILITY + Consulting
SMART INFRASTRUKTUR FÖR MORGONDAGENS MOBILITET

Morgondagens mobilitet – REDAN IDAG
DIN SKRÄDDARSYDDA LÖSNING – DYNAMISK E-MOBILITY MANGAGEMENT
I ETT FLEXIBELT KONCEPT MED FLERA NIVÅER:

ALL INCLUSIVE

PREMIUM

BASIC

All Inclusive
+ Tillämpning som EPC eller finansiering

+ Ägarkoncept
+ Utförandeplanering
+ Kostnadsberäkning

Platsanalys / användaranalys modellöversikt
(fordon) / val av maskinvara designplanering /
kostnadsuppskattning

/ Bilparksanalys
/ energirådgivning

UNDERHÅLL

RÅDGIVNING
DYNAMISK

E-MOBILITY
MANAGEMENT
SYSTEM

REKOMMENDATION

DRIFT

INSTALLATION

Utnyttja vår mångåriga expertis och spara både
investerings- och driftkostnader på lång sikt.

Vi kommer överens om ett tillfälle och utarbetar ramvillkoren
för ditt individuella koncept för inrättande, investering och drift
av E-Mobility-infrastrukturen på ditt användningsställe eller
dina användningsställen.

ANVÄNDARE

FÖRDELAR

/ Laddningskrav
/ komfort
/ införande

/ Förhindra
avstängning
/ spara infrastrukturkostnader

E-MOBILITY-FOKUSOMRÅDEN
FÖR EN KUND INOM YRKESMÄSSIG
VERKSAMHET ELLER INDUSTRIN

ÄGARE
/ Administration
/ rapportering

ENERGI
/ Smarta tariffer
/ kostnadseffektivt
och förnybart
/ solenergi på plats

SOLAR CARPORT FRONIUS PETTENBACH
/ PV Energie & E-Mobility Solution
/ 130 kWp-anläggning
/ 14 smarta laddplatser

DIN FÖRDEL

MICHAEL SCHUBERT, E-Mobility-expert hos Fronius

DRA NYTTA AV
vår mångåriga expertis.

Strukturerad

POTENTIALANALYS
KOSTNADSOPTIMERING
Framtidsorienterat

KONCEPT MED FLERA
NIVÅER
HELHETS-bedömning och
-planering
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Tre affärområden, en PaSSIon: TeknologI Som SäTTer STandarder.
företaget som började som ett enmansföretag 1945 sätter nu tekniska standarder inom områdena svetsteknik, fotovoltaik och batteriladdning. I dag finns vi över hela
världen med 4 760 medarbetare. dessutom tydliggör 1 253 patent inom produktutveckling den innovativa andan i företaget. för oss innebär hållbar utveckling att
värdera miljörelevanta och sociala aspekter lika högt som ekonomiska faktorer. Våra högt ställda krav på att vara innovationsledare har aldrig ändrats.
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Mer information om alla Fronius produkter samt våra globala försäljningspartner och representanter hittar du på www.fronius.com

Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
Telephone +43 7242 241-0
pv-sales@fronius.com
www.fronius.com
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Vi rekommenderar helt klart företag inom näringslivet att
avsätta tillräckligt med tid för planeringen av infrastrukturen
för elladdning. Framför allt är det viktigt med rätt
yrkeskunskaper.

Texterna och bilderna uppfyller den senaste tekniken vid tryckningen. Rätt till ändringar förbehålls.
Alla uppgifter anges utan garanti, trots noggrann bearbetning – ansvar utesluts. Upphovsrätt © 2011 Fronius™. Alla rättigheter förbehålls.

VÅR ERFARENHET ÄR

