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FRONIUS WATTPILOT
LATAUSTA MINUN EHDOILLANI

APPROVED

FRONIUS WATTPILOT
ÄLYKÄS
LATAUSLAATIKKO
KAIKILLE SÄHKÖKÄYTTÖISILLE
AUTONOMISTAJILLE

TÄYDELLINEN
“SINUN”
SÄHKÖAUTOLLESI

Fronius Wattpilot -latauslaatikko tarjoaa
kaikki tarvittavat vaihtoehdot sähköauton
lataamiseen. Voit valita Wattpilotmallien välillä kiinteään asennukseen tai
kannettavaan käyttöön.

Lataa miten ja milloin haluat
Fronius Wattpilotin avulla:
Lataus silloin, kun energiakustannukset ovat alhaiset
Vähennä sähkölaskujasi vaihtuvalla vihreän sähkön tariffilla ja
Wattpilotilla.1 Wattpilot veloittaa silloin, kun sähkön hinta on
alhaisimmillaan. Sinä päätät autosi lataamisen enimmäishintarajan.
1  

Tämä ominaisuus on aluksi saatavilla Itävallassa (aWattar Hourly) ja Saksassa (Lumina Strom).

Vihreä alue tarkoittaa
sähköauton lataamista
vaihtuvalla sähkötariffilla.

Lataus itse tuotetulla energialla
Käytä Wattpilotia sähköauton lataamiseen omalta katoltasi saatavalla
ylimääräisellä aurinkoenergialla. Jopa silloin, kun aurinko ei paista
täydellä teholla, katollasi tuotettu sähkö riittää usein päivittäisiin
matkoihisi.

Lataa, kun muut latauslaatikot nukkuvat
Wattpilot maksimoi aurinkoenergian määrän tankissasi. Miten se
tekee tämän? Se lataa sähköautosi silloinkin, kun auringonpaiste on
vähäistä, esimerkiksi aamulla tai illalla, ja hyödyntää näin enemmän
aurinkosähköenergiaa ja alentaa latauskustannuksia.

Valitse lataustila
Wattpilotin avulla voit itse päättää, miten ja milloin lataat. Voit joko keskittyä alentamaan kustannuksia mahdollisimman paljon tai varmistaa, että seuraavaa matkaa varten on käytettävissä tarvittava määrä energiaa.

Eco Mode

Next Trip Mode

Eco Mode antaa sinulle mahdollisuuden hallita
latauskustannuksiasi. Sinä päätät latauksen
enimmäishintarajan. Wattpilot käyttää ensin ylimääräisen
aurinkoenergian, ennen kuin se siirtyy käyttämään
verkkovirtaa. Aseta vain ylempi hintaraja sovelluksen kautta,
ja Wattpilot hoitaa loput.

Next Trip Mode tarjoaa mielenrauhaa. Sinä päätät, kuinka
kauas haluat matkustaa ja milloin haluat lähteä liikkeelle.
Wattpilot huolehtii sitten siitä, että sähköauton akku on
ladattu riittävästi sovittuna ajankohtana - ja edullisimpaan
mahdolliseen hintaan.

Kaikki yhdellä silmäyksellä
sovelluksen avulla
Voit vaihtaa lataustiloja ja säätää muita
asetuksia ilmaisella Solar.wattpilot-sovelluksella. Saatavana Androidille ja iOS:lle.

LATAA
SOLAR.WATTPILOTSOVELLUS

Sähköinen liikkuvuus ja
aurinkoenergia
Voittajajoukkue
Lataa sähköautosi edullisimmin katollesi
asennetulla aurinkosähköjärjestelmällä. Sen
sijaan, että syöttäisit itse tuotettua sähköä
verkkoon pientä korvausta vastaan, voit käyttää
tämän energian itse ja nauttia seuraavista
eduista:
/ Edullinen lataus - tuotat itse sähköä autoosi.
/ Käytä enemmän itse tuottamaasi energiaa itse -aurinkosähköjärjestelmä maksaa itsensä takaisin nopeammin.
/ Vähennä CO2-jalanjälkeäsi - voit olla varma, että autosi ladataan
kestävällä sähköllä.

Kosten / 100 km

Aurinkoenergia

Verkkovirta

Diesel

Bensiini

Olemme omaksuneet sähköisen
liikkuvuuden, koska se on järkevää sekä ekologisesti että taloudellisesti.
Teemme oman osuutemme ympäristön
hyväksi ja saamme taloudellista
hyötyä - ja se tuntuu hyvältä.

GERNOT GUGERBAUER
PV-JÄRJESTELMÄN
OMISTAJA

HALUATKO LUKEA
KOKO TARINAN

Vertaa Wattpilot-malleja keskenään:
KIINTEÄ

KANNETTAVA

ASENNUS

Wattpilot Go 11 J
ja Go 22 J ovat
kannettavat.
TEKNISET TIEDOT
Suurin latausteho
Mitat (LxSxK)
Pääliitäntä
Valinnainen sovitinsarja
Verkkoyhteys
Asennustyyppi
Käytä

Wattpilot Home 11 J
on kiinteästi paikallaan

WATTPILOT GO 11 J

WATTPILOT GO 22 J

WATTPILOT HOME 11 J

11 kW

22 kW
25.1 x 14.6 x 9.6 cm

11 kW

CEE16 pistoke punainen 5-nastainen /
30 cm mukaan lukien nollajohdin

CEE32-pistoke punainen 5-nastainen /
30 cm mukaan lukien nollajohdin

5-nastainen kaapeli /
200 cm mukaan lukien nollajohdin

CEE32 punainen sulake,
CEE sininen retkeilypistoke,
turvapistoke 16A

CEE16 punainen,
CEE sininen retkeilypistoke,
turvapistoke 16A

–

WLAN
Roikkuu pystyssä, joustavasti siirrettävissä
Sisätiloissa tai ulkona

Ripustettava pystyasennus, kiinteä asennus

APPROVED

Kestävä kehitys on etusijalla koko tuotteen elinkaaren ajan:
/ Wattpilot mahdollistaa päästöttömän matkustamisen ja 		
auttaa sinua auttamaan ympäristöä.
/ Kun Wattpilot yhdistetään aurinkosähköjärjestelmään, voit
ladata autosi kestävänkehityksen sähköllä.
/ Valittavissa olevat lataustilat ovat erinomaisia resurssien 		
säästämiseksi.
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KOLME LIIKETOIMINTAYKSIKKÖÄ, YKSI INTOHIMO: TEKNOLOGIA, JOKA ASETTAA STANDARDEJA.
Vuonna 1945 yhden miehen yrityksenä alkanut yritys asettaa nykyään teknologisia standardeja hitsaustekniikan, aurinkosähkötekniikan ja akkujen latauksen alalla.
Nykyään meillä on maailmanlaajuisesti noin 5660 työntekijää, ja 1321 tuotekehitykseen myönnettyä patenttia osoittaa selvästi yrityksen innovatiivisuuden. Meille
kestävä kehitys tarkoittaa sitä, että ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat rinnastetaan taloudellisiin tekijöihin. Tavoitteemme on aina pysynyt samana:
Haluamme olla innovaatiojohtaja.

Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
Telephone +43 7242 241-0
pv-sales@fronius.com
www.fronius.com
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Lisätietoja kaikista Fronius-tuotteista sekä maailmanlaajuisista myyntikumppaneistamme ja edustajistamme saat osoitteesta www.fronius.com.

Teksti ja kuvat vastaavat painatushetken teknistä tilannetta. Voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
Huolellisesta muokkauksesta huolimatta kaikki tiedot annetaan ilman takuuta - vastuu suljettu pois. Copyright © 2011 Fronius™. Kaikki oikeudet pidätetään.

Wattpilot tuo meidän
vision 24 tunnin auringonpaisteesta:

