Fronius Wattpilot

Designed
to move.
Fronius

Elbilsladdningsboxen för alla – med eller

Solar Energy

utan egen solcellsanläggning.

Fronius Wattpilot. Designed to move.

Hållbart billigare:
E-mobilitet med
solenergi
Oavsett om det är hemma eller på vägen, från din egna

din elbil – om den finns – med överskottsenergi

solcellsanläggning eller inte: Hållbar el är alltid det

från egen solcellsanläggning och med den billigaste

billigaste sättet att driva din elbil. Fronius Wattpilot

elnätet. Helautomatiskt, hållbart, överallt. Detta är

säkerställer detta i allt fler länder med varierande

e-mobilitet som hjälper alla att ta sig vidare. Fronius

elpriser. Den intelligenta laddningslösningen laddar

Wattpilot. Utformad för att röra sig.

Fronius
Wattpilot
Laddningsboxen för elbilar
Fronius Wattpilot finns i två varianter: Home är den
fast monterade laddningsboxen för hemmet, Go är den
bärbara lösningen för att kunna användas när du är på
väg. Båda varianterna erbjuder intelligent och flexibel
laddning med två olika lägen:
Eco-läget är för alla som vill ladda el till en särskilt
förmånlig pris i kombination med överskottsladdning av
solceller och rörliga elpriser*. Next Trip-läget är för alla
som vill ladda sin elbil säkert för en viss körsträcka. Om
det finns en solcellsanläggning och det finns ett överskott av solenergi används detta eller så laddas elnätet
vid de mest gynnsamma tidpunkterna med hjälp av
rörliga elpriser.

* Den här funktionen är för närvarande endast tillgänglig i Österrike
(aWattar Hourly) och Tyskland (Lumina Strom). Andra länder planeras.

Hållbart redan
från början

Ekologiskt, ekonomiskt och socialt: Alla aspekter av
hållbarhet är av stor betydelse för oss. Vi har framgångsrikt investerat i goda relationer med våra kunder,
partners och anställda sedan 1992 och är inte bara en
pålitlig följeslagare utan också en innovativ föregångare. Vi har alltid drivits av vår vision ”24 timmar sol för
alla” för att göra solarenergi tillgänglig för alla när som
helst på dygnet, natten eller året. I dag kan vi stolt säga:
Uppdraget är slutfört!

Produktstyrkor
Ta betalt för hållbar el på ett billigt och flexibelt sätt: Fronius
Wattpilot erbjuder ett stort antal funktioner och fördelar. Så
skänker e-mobilitet glädje inte bara vid körning:

Att använda Fronius Wattpilot är bokstavligen en barnlek:

Den totala flexibiliteten
med laddning

Plug-n-drive

mottot är att det bara är att koppla in och ladda.

Som ägare av en solcellsanläggning kan du lita på det: Fronius
Wattpilot laddar din elbil med ditt eget överskott. Den kan
automatiskt växla mellan 1 och 3 faser och reglera i steg om 1

Intelligent
laddning

ampere. Det innebär att den optimala användningen av överskottsenergi från 1,38 kW till 22 kW. Lasttoppar undviks och
hela hushållet får fortfarande en tillförlitlig försörjning.

Bekväm styrning via tryckknappar direkt på Wattpilot eller
via smartphone/surfplatta: Genom appen Fronius Solar.wattpilot kan du använda båda varianterna av Fronius Wattpilot
på ett säkert sätt och anpassa dem till dina behov.

Användningskomfort

Produktstyrkor
Du kan skapa upp till 10 användarprofiler per Fronius Wattpilot. Åtkomsten till Fronius Wattpilot kan säkras med RFIDchip eller -kort, vilket gör det möjligt att få en detaljerad lista

Säkerhet och
kontroll

över alla laddningsdata för varje användare.

Intressant för ägare av solcellsanläggning: Fronius Wattpilot
kan integreras sömlöst i Fronius Solar.web. Detta ger dig en
fullständig översikt över alla komponenter i din solcellsan-

Fullständig
integrering

läggning hela tiden och låter dig kontrollera användningen av
solarenergi som du själv producerar.

Optimalt fördelad ström. Med dynamisk lastbalansering
laddas samtidigt upp till tre elbilar på ett energioptimerat
sätt. Den energi som krävs kan distribueras och kontrolleras

Dynamisk
lastbalansering

dynamiskt mellan fordonen som laddas.

Oavsett vilken elbil du kör så passar alltid Fronius Wattpilot.
Fronius laddningslösning är kompatibel med alla bilmärken
och förblir fullt funktionsduglig efter varje bilbyte.

Total flexibilitet

Ladda till
bästa pris

Med Fronius Wattpilot kan du alltid ladda din elbil till lägsta pris.

Välj lägen

Eco eller Next Trip? Det är mycket enkelt att

Fronius Wattpilot söker efter den billigaste

bestämma via en knapp direkt på Wattpilot eller

tillgängliga elen för att ladda din elbil. Om det

via appen, oavsett var du befinner dig.

finns ett överskott från din egna solcellsanläggning

2.

används denna energi redan och behövs inte längre

Välj priströskel för ström

Ställ in priströskeln så att Fronius Wattpilot kan

av elnätet.

söka efter och ladda ström från elnätet enligt din

5. Kör alltid billigast

prislista.

Njut av e-mobilitet som ger alla fördelar.
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4. Ladda den billigaste strömmen från elnätet

Använd överskott från solcellssystem

Billigare kan det inte bli: Fronius Wattpilot laddar

Viktigt: För att Fronius Wattpilot ska fungera

din elbil med egenproducerad solenergi från ditt

på ett tillförlitligt sätt krävs en permanent

eget solcellssystem om du har något.

internetanslutning via WLAN.

Förbli flexibelt
e-mobil

Mer information under:
www.fronius.com/wattpilot-car-charger

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