Fronius Wattpilot

Designed
to move.
Fronius

Sähköauton latausasema kaikille – aurinkosähköjärjestelmän

Solar Energy

omistajille ja muillekin

Fronius Wattpilot. Designed to move.

Kestävästi
edullisemmin:
sähköautoilua
aurinkosähköllä
Kotona tai matkalla, oma aurinkosähköjärjestelmä

sähköautosi oman aurinkosähköjärjestelmän

tai ei sellaista: sähköautosi kulkee edullisimmin

ylijäämäsähköllä – jos sellaista on – ja edullisimmalla

kestävästi tuotetulla sähköllä. Fronius Wattpilot

verkkovirralla. Täysin automaattisesti. Kestävästi.

pitää siitä huolen vaihtuvilla sähkötariffeilla yhä

Kaikkialla. Sähköautoilu vie kaikkia eteenpäin.

useammassa maassa. Älykäs latausratkaisu lataa

Fronius Wattpilot. Designed to move.

Fronius
Wattpilot
Sähköautojen latausasema
Fronius Wattpilot on saatavana kahtena versiona:
Home on kiinteästi asennettava latausasema
kotitalouksille, Go on siirrettävä ratkaisu matkoille.
Kummallakin vaihtoehdolla voidaan ladata älykkäästi
ja joustavasti kahdella eri tavalla: Eko-tila on
tarkoitettu kaikille, jotka haluavat ladata erityisen
edullisesti PV-ylijäämälatauksen ja vaihtuvahintaisen
sähkön yhdistelmällä*. Next trip ‑tila on tarkoitettu
kaikille, jotka haluavat ladata sähköautonsa varmasti
tietylle ajokilometrimäärälle. Lataamiseen käytetään
aurinkosähköjärjestelmän ylijäämää, jos sitä on
käytettävissä, tai verkkovirtaa, jonka sähkötariffi on
edullisin.

* Tämä ominaisuus on käytettävissä vain Itävallassa (aWattar Hourly) ja Saksassa
(Lumina Strom). Lisää maita on suunnitteilla.

Kestävästi
alusta alkaen

Ekologoinen, taloudellinen, sosiaalinen: Kestävän
kehityksen kaikki näkökohdat ovat meille
tärkeitä. Me investoimme vuodesta 1992 hyviin
suhteisiin asiakkaisiimme, kumppaneihimme ja
työntekijöihimme, ja olemme paitsi luotettava
kanssakulkija myös innovatiivinen tienraivaaja.
Visiomme ”24 tuntia aurinkoa kaikille” tavoitteena
on ollut jo pitkään aurinkoenergian käytettävyyden
edistäminen kaikkina vuorokauden ja vuoden aikoina.
Nyt voimme sanoa ylpeinä: tavoite saavutettu!

Tuotteen vahvuudet
Fronius Wattpilot tarjoaa lukuisia ominaisuuksia ja
etuja kestävän sähköenergian edulliseen ja lataamiseen.
Sähköautoilu ilahduttaa siten muulloin kuin ajettaessa:

Fronius Wattpilotin käyttö on sananmukaisesti helppoa:

Lataus täyteen
joustavasti

Plug’n‘Drive

Liitä ja lataa.

Aurinkosähköjärjestelmän omistajana voit olla varma: Fronius
Wattpilot lataa sähköautosi ylijäämäenergialla. Se voi kytkeä
automaattisesti 1 vaiheen tai 3 vaihetta ja säätää 1 ampeerin

Älykästä
lataamista

portain. Aurinkosähkön ylijäämä 1,38 kW:sta 22 kW:iin asti
käytetään optimaalisesti hyväksi. Kuormahuiput vältetään ja
koko talous saa silti luotettavasti sähköä.

Mukava ohjaus Wattpilotin painikkeella tai älypuhelimella /
tabletilla: Fronius Solar.wattpilot -sovelluksella voit käyttää
Fronius Wattpilotin kumpaakin versiota ja säätää sen
tarpeidesi mukaan.

Käytön mukavuutta

Tuotteen vahvuudet
Jokaiseen Fronius Wattpilotiin voi luoda enintään 10
käyttäjäprofiilia. Fronius Wattpilotin käyttöoikeus voidaan
suojata RFID-sirulla tai -kortilla, mikä mahdollistaa jokaisen

Turvallisuus
ja valvonta

käyttäjän yksityiskohtaiset lataustiedot.

Aurinkosähköjärjestelmän omistajat huomio: Fronius

Täysi integraatio

Wattpilot voidaan integroida saumattomasti Fronius
Solar.webiin. Silloin sinulla on aina kokonaiskuva
aurinkosähköjärjestelmän kaikista komponenteista ja voit
valvoa itse tuotetun aurinkoenergian käyttöä.

Virta jaetaan optimaalisesti: Dynamic Load Balancing
mahdollistaa kolmen sähköauton samanaikaisen
energiaoptimoidun lataamisen. Tarvittava energia voidaan

Dynamic Load
Balancing

jakaa ladattaviin ajoneuvoihin dynaamisesti ohjatusti.

Fronius Wattpilot sopii kaikille sähköautoille merkistä
riippumatta. Fronius-latausratkaisu on yhteensopiva kaikkien
automerkkien kanssa ja on edelleen täysin käytettävissä
jokaisen auton vaihdon jälkeen.

Täydellistä
joustavuutta

lataus edullisimpaan
hintaan

Fronius Wattpilotilla lataat sähköautosi aina edullisimpaan hintaan.
Valitse lataustila

4. Lataa edullisinta verkkovirtaa

Eko tai Next Trip? Valitse erittäin helposti Watt-

Fronius Wattpilot etsii edullisimman sähköenergian

pilotin painikkeella tai paikasta riippumatta

sähköautosi lataamiseen. Jos oman aurinkosähkö-

sovelluksella.

järjestelmän ylijäämää on saatavana, sitä käytetään

2.

ensisijaisesti, eikä verkkovirtaa tarvita enää.

Valitse sähkön hintakynnys

Aseta hintakynnys, jonka jälkeen Fronius Wattpilot

5. Aja aina edullisimmin

hakee sähkötariffisi mukaista verkkovirtaa ja lataa

Nauti sähköautoilusta, joka vie kaikkia eteenpäin.
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1.

sillä.
3.

Käytä aurinkosähköylijäämää

köjärjestelmä, Fronius Wattpilot lataa sähköautosi

Tärkeää: Fronius Wattpilot tarvitsee toimiakseen

omalla katolla tuotetulla sähköllä.

luotettavan pysyvän WLAN-yhteyden Internetiin.

Sähköautoile
joustavasti

Lisätietoja osoitteessa:
www.fronius.com/wattpilot-car-charger

Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
pv-sales@fronius.com
www.fronius.com

Teksti ja kuvat vastaavat teknistä tilaa painohetkellä. Oikeus muutoksiin
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Tämä on edullisinta: Jos sinulla on oma aurinkosäh-

