Fronius Wattpilot

Designed
to move.
Fronius

Elektromosautó-töltő mindenkinek - saját

Solar Energy

napelemes rendszerrel vagy anélkül

Fronius Wattpilot. Designed to move.

Fenntarthatóan
olcsóbb: E-mobilitás
napenergiával
Mindegy, hogy otthon vagy az úton, akár saját

intelligens töltési megoldás az elektromos autóját –

napelemes rendszerből, akár nem: a fenntartható

ha van – a saját napelemes rendszeréből származó

áram mindig a legolcsóbb módja az elektromos

többlettel és a legolcsóbb hálózati árammal tölti fel.

autó meghajtásának. Ezt a Fronius Wattpilot

Teljesen automatikusan. Fenntarthatóan. Mindenhol.

biztosítja egyre több olyan országban, ahol változó

Ez az e-mobilitás mindenkit előremozdít. Fronius

villamosenergia-tarifák vannak érvényben. Ez az

Wattpilot. Designed to move.

Fronius
Wattpilot
Elektromosautó-töltő
A Fronius Wattpilot két változatban érhető el: a
Home az otthonra állandóan felszerelt töltő, a Go
a hordozható megoldás az útközbeni használatra.
Mindkét változat intelligens és rugalmas töltést
kínál két különböző üzemmóddal: Az Eco üzemmód
mindenkinek szól, aki napelemes rendszerből származó
többlet termeléssel és változó áramtarifákkal*
kombináltan, különösen olcsón szeretne tölteni.
A Következő út üzemmód mindenkinek szól, aki
a meglévő napelemes rendszer és a napelemes
rendszerből származó többlet termeléssel vagy változó
áramtarifákkal töltött hálózati árammal a legolcsóbb
időpontokban, egy bizonyos kilométeres távolságig,
biztonságosan szeretné tölteni elektromos autóját.
* Egyelőre ez a funkció csak Ausztriában (aWattar Hourly) és Németországban
(Lumina Strom) érhető el, más országok is tervbe vannak véve.

Fenntartható
egészen a
kezdetektől

Ökológiai, gazdasági, társadalmi: Számunkra a fenntarthatóság minden aspektusa nagyon fontos. 1992 óta
sikerrel ruházunk be az ügyfeleinkkel, partnereinkkel és
alkalmazottainkkal való jó kapcsolatokba, és nemcsak
megbízható társak vagyunk, hanem innovatív úttörők is.
Mindig is a „24 óra napsütés mindenkinek” jövőképünk
vezérelt bennünket, hogy a napenergia mindenkinek
elérhetővé váljon a nap bármely szakában, éjjel vagy
az év bármely szakában. Ma már büszkén mondhatjuk:
küldetés teljesítve!

Termék erősségei
Töltse a fenntartható villamos energiát olcsón és rugalmasan:
A Fronius Wattpilot számos funkciót és előnyt kínál. Az
e-mobilitás tehát nem csupán a vezetés örömét szolgálja.

A Fronius Wattpilot használata szó szerint gyerekjáték:

A rugalmasság
teljes töltete

Plug’n‘Drive

egyszerűen csatlakoztassa és töltse fel – ez a mottó.

Napelemes rendszer tulajdonosként megbízhat benne: A
Fronius Wattpilot a saját többletéből tölti fel az elektromos
autóját. 1 és 3 fázis között automatikusan át tud váltani,

Intelligens
töltés

és 1 amperes lépésekben tud szabályozni, így optimálisan
hasznosítja a napelemes rendszer többletenergiáját 1,38
kW-tól 22 kW-ig. A terheléscsúcsok elkerülhetők, és a teljes
háztartás ellátása továbbra is megbízhatóan biztosított.

Kényelmes vezérlés közvetlenül a Wattpiloton lévő
nyomógombon vagy okostelefonon / táblagépen keresztül:
A Fronius Solar.wattpilot alkalmazás segítségével a Fronius
Wattpilot mindkét változatát biztonságosan használhatja és
az igényeihez igazíthatja.

Könnyű használat

Termék erősségei
Egy Fronius Wattpilothoz legfeljebb 10 felhasználói profil
hozható létre. A Fronius Wattpilotba való belépés RFIDchippel vagy kártyával biztosítható, lehetővé téve az összes

Biztonság és
ellenőrzés

töltési adat részletes listáját minden egyes felhasználó
számára.

Ami a napelemes rendszerek tulajdonosai számára érdekes: A

Teljes integráció

Fronius Wattpilot problémamentesen integrálható a Fronius
Solar.web-be. Így Ön bármikor teljes áttekintést kaphat a
napelemes rendszer összes komponenséről, és ellenőrizheti a
saját maga által termelt napenergia felhasználását.

Optimálisan elosztott áram. A Dinamikus terheléselosztás
révén akár 3 elektromos autó nem csak egyszerre, hanem
energiaoptimalizált módon is tölthető. Így a szükséges

Dinamikus
terheléselosztás

energia dinamikusan osztható és szabályozható a
töltőjárművek között.

Mindegy, hogy milyen elektromos autót vezet, a Fronius
Wattpilot mindig illik hozzá. Mindegyik autómárkával
kompatibilis a Fronius töltési megoldása, és teljes mértékben
működőképes marad minden autócsere után is.

Teljes
rugalmasság

Töltés a
legalacsonyabb
áron

Elektromos autóját a Fronius Wattpilot segítségével mindig a legalacsonyabb áron töltheti fel.

Módok kiválasztása

Eco vagy Következő út? Nagyon könnyen

A Fronius Wattpilot megkeresi a legolcsóbb elérhető

eldöntheti egy gomb segítségével közvetlenül

villamos energiát az elektromos autó töltéséhez.

a Wattpiloton vagy az alkalmazáson keresztül,

Ha a saját napelemes rendszeréből többlet

függetlenül a helyszíntől.

energia keletkezik, akkor ezt az energiát már előre

2.

felhasználja, és a hálózati áramra már nincs szükség.

Villamosenergia-ár küszöbérték kiválasztása

Állítsa be azt az árküszöbértéket, ami alatt a

5. Vezessen mindig a legalacsonyabb áron

Fronius Wattpilot hálózati áramról is tölthet.

Élvezze az e-mobilitást, amely mindenkit előremozdít.

3.

Napelemes többlet használata

Olcsóbb nem is lehetne: Ha rendelkezésre

Fontos: A megbízható működéshez a Fronius

áll, a Fronius Wattpilot a saját tetőn termelt

Wattpilotnak WLAN-on keresztül állandó

napenergiával tölti elektromos autóját.

internetkapcsolatra van szüksége.

Rugalmas
e-mobilitás

További információért keresse fel:
www.fronius.com/wattpilot-car-charger
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4. A legolcsóbb hálózati áram töltése

A szöveg és az ábrák a nyomdába adás időpontjában fennálló műszaki állapotnak felelnek
meg. Változtatások joga fenntartva. A gondos szerkesztés ellenére a közölt adatokért nem
vállalunk felelősséget. A felelősség kizárva. Szerzői jog © 2022 Fronius™.
Minden jog fenntartva.
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