


?מי אנחנו

  השגת מובילות בשווקים שונים כספק פתרונות טעינת כלי רכב חשמליים כשירות   –מיקוד עסקי 

eMobility 
Products 

OEM

Charge 
Point 

Operator

תוכנות ניהול טעינה  , DCעמדות טעינה , ACעמדות טעינה  :מוצרים•
ואפליקציות משתמשים וטכנאים  

)CPO(עיריות וממשלה ומפעילי רשתות טעינה , פרטיים, עסקים: לקוחות•

דנמרק וספרד , גרמניה, הונגריה, איטליה –יצוא •

)בעלות(ישראל  –אתרי ייצור •

)מהנדסים 43(הודו , ספרד, ישראל -  R&Dאתרי •

עמדות טעינה –מכירות והתקנת , שיווק: שירותים•

פתרונות טעינה בבנייני מגורים ומשרדים                  

מכירת אנרגיה –רשת טעינה ציבורית                   

דוחות וגבייה עבור חברות עסקיות  שירותי                   

מוסדות ממשלתיים         , עיריות, ציי רכב, יבואני רכב: לקוחות•

עסקיים ועוד, לקוחות פרטיים                  

שנת הקמה

2008
עובדים

105
מטה

ישראל
התקנות בישראל 

+12,000
2

OEM  מכירות

+30,000
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צרכי חברות וציי רכב

 פתרון טעינה כולל לעובדיהם
 רשת טעינה מהירה –במקום עבודה וטעינה ציבורית , טעינה בבית•

 
 יכולות ניהול ובקרה  

 ניהול הרשאות, ניהול אתרים, לוח בקרה•
 

 "דלקן חשמלי" –גביה 
 One stop shop, חשבוניות מרוכזות וקיזוזים, גביה במקום העבודה, גביה בבית, דוחות חיוב•
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EVPASS – דלקן לרכבים חשמליים

 בעבור כלי רכב חשמליים Gnrgyהינו פיתוח חדשני מבית   EV PASSפתרון 

 - OCCPמנוהל באמצעות פרוטוקול תקשורת פתוח •

באופן אוטומטי) DC(המערכת מאפשרת זיהוי הרכב בעמדת טעינה •

 י מנהל ציי הרכב בזמן אמת"ע, בכל המרחבים,  ניהול כל אירועי הטעינה של העובדים•

י המשתמש"הפקת דוחות שימוש באופן עצמאי ע•

בעמדת טעינה , במשרד, ריכוז צריכת החשמל של כל משתמש ורכב בחלוקה לצריכה בבית•

ציבורית
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רשת וירטואלית פרטית

 Gnrgy GOיצירת רשת וירטואלית מותאמת אישית לכל עובד בחברה על גבי אפליקצית 

בנוסף לכל אתרי החברה והעמדה הפרטית   Gnrgyהצגת רשת הטעינה הארצית של •

ניהול הרשאות גישה לעובדי החברה לעמדות השונות באתרי החברה•

עמדות החברה עם הציבור בשעות וימים מסויימים/אפשרות שיתוף עמדות פרטיות•

מועדף ברשת הטעינה הארציתתעריף טעינה •

הגבלת צריכה ועוד, חבילות טעינה מותאמות•
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בית פרטי –בית עובד 

 

 חיבור העמדה יתבצע ללוח חשמל הביתי או להזנת חשמל אחרת בקרבת החניה•

 עמדת הטעינה הינה מקושרת ובעלת מונה אנרגיה אשר באמצעותו ישלח חיוב בגין הצריכה•

 אפשרות לניהול עומסי הצריכה של הרכב אל מול הצריכה הביתית•

המעסיק יוכל להגדיר את עמדות הטעינה הביתיות של העובדים כחלק מרשת טעינה פנימית של •

 או כבעלות פרטית של העובד, החברה
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בניין משותף –בית עובד 

 מערכת ניהול טעינה, לוח חשמל ציבורי, לוח החשמל הדירתי: שלוש אפשרויות חיבור•

תפיק דוח חיוב על   Gnrgy. בחיבור ללוח החשמל הדירתי יותקן מונה בעמדה ובקו ההזנה•

 בסיס קריאת המונה

בחיבור ללוח הציבורי יותקן מונה חשמל נוסף בלוח החשמל הציבורי אשר באמצעותו יבוצע  •

תוכל לבצע את התשלום לועד בגין הצריכה וחיוב   Gnrgy, בנוסף. התשלום לועד הבית

 החברה

את כל החיובים והקיזוזים בגין צריכת החשמל Gnrgyבחיבור למערכת ניהול תנהל •

 זיכוי בכל אחד ממתחמי הטעינה הפוטנציאליים/קיים כבר היום פתרון טעינה וחיוב
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טעינה בבתים פרטיים ובנייני מגורים
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טעינה במקום העבודה

 מזדמנים/חניות אורחים, חניות צפות, חניות פרטיות: שלושה פתרונות טעינה•

 חיוב בגין עלות החשמל –התקנת עמדה בחניה פרטית •

 מספר מודלים לחיוב, התקנת עמדה במספר חניות צפות•

 מזדמנים, מהירות לאורחים/התקנת עמדות רגילות•

 ח החברה לבין כאלו שאינם זכאים"הבחנה בין עובדים הזכאים לטעינה ע•

VEGAממשק ניהול משתמש באמצעות מערכת ניהול •

 ניהול טעינה דינמי בין כל עמדות הטעינה בחניון אל מול הספק החשמל הפנוי  •

 אפשרות אספקת חשמל במחיר מועדף לאתרים בבעלות החברה•
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טעינה במקומות עבודה
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ממשקי ניהול
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 תודה


