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ITT Produkció Kft. 

Különböző sebességű és kapacitású kutak értékesítése mellett foglalkozunk a  
töltőállomások telepítésével, szervizelésével, üzemeltetésével, komplex elektro- 
mobilitás-szolgáltatásokkal, valamint egyedi szoftver igényekkel.

Értékesítési képviselet
Cégünk az Alfen elektromosautó-töltőinek 
értékesítője.

Műszaki támogatás
A szakértői műszaki támogatás mellett 
töltőkutak üzemeltetése, elektromobilitás- 
szolgáltatás és teljeskörű tanácsadás.

ELEKTROMOSAUTÓ-TÖLTÉS TELJESKÖRŰEN  Ӏ  RÓLUNK
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Előírásoknak való megfelelés  
(protokollok, életvédelem)

 l Type2 és CCS szabványú csatlakozókkal 
való kompatibilitás

 l Beépített MID hiteles mérőóra
 l OCPP protokollnak való megfelelőség
 l Mode3 protokollnak való megfelelőség
 l AC / DC életvédelem

Távoli menedzsment
 l Upgrade-elhetőség (16 – 32 A, okos- 

-töltéselosztás, egyedi kijelzőkép, firm-
ware)

 l Log-ok, szerviz információk

SIM vagy LAN kapcsolat (VPN)
 l Szabványos OCPP csatlakozás a töltő-

pont üzemeltető szerverekhez

Töltéselosztás 
 l Csatlakozók között
 l Töltőpontok között fix maximális ter-

helhetőség esetén
 l Töltőpontok között dinamikusan változó 

terhelhetőség esetén

 l Több, mint 70 000 telepített  
rendszer Európában

 l 3.7 - 22 kW teljesítmény (1/3  
fázis, 16/32 A)

 l Környezeti hatásokkal szembeni 
védelem (IP 54, IK 10)

 l Azonosítás (Plug&Charge, RFID, 
mobil applikáció)

 l Vandálbiztosság

 l Biztosítás

 l Európai termék

Előnyök

Előnyök

ELEKTROMOSAUTÓ-TÖLTÉS TELJESKÖRŰEN  Ӏ  SZOLGÁLTATÁSAINK
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Teljeskörű szoftvertámogatás

A fizikai töltési infrastruktúrán túl – áram betáplálás és minőségi töltőberendezés –  
a töltőállomások üzemeltetéséhez létfontosságú a szoftveres hálózat és háttértá-
mogatás biztosítása. Cégünk szoftveres szolgáltatásai nem csak az általunk for-
galmazott töltőkhöz érhető el, hanem bármely OCPP kompatibilis töltő kezelésére  
alkalmasak.

Teljeskörű szoftvertámogatásunk két szintből áll:

1. Töltőpont üzemeltetés, mely a töltő-
berendezések távoli felügyeletét és 
a hiteles áramelszámolást biztosítja. 
 

2. Elektromobilitás-szolgáltatás, mely az 
ügyfelek kiszolgálását, azonosítását vég-
zi és a fizetési lehetőségeket biztosítja. 
Mobilalkalmazással is elérhető, mely in-
gyenesen letölthető az elektromosautó-
val közlekedők számára.

ELEKTROMOSAUTÓ-TÖLTÉS TELJESKÖRŰEN  Ӏ  SZOFTVERTÁMOGATÁS
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1. Töltőpont üzemeltetés

A töltőpont üzemeltetési platformunkhoz való csatlakozáshoz nem szükséges az álta-
lunk forgalmazott töltőket használni, szerződött partnereinknek a szabványos OCPP 
protokollt használó regisztrált töltőaljzatainak teljeskörű felügyeletét biztosítjuk, vala-
mint a töltőpontokat bekötjük a nemzetközi vérkeringésbe is;

 l webes felügyeleti felület, felhasználó  
kezeléssel

 l saját felhasználók azonosítása RFID kár-
tyával

 l töltések adatainak rögzítése (felhasználó, 
töltés kezdete/vége, időtartama, helyszíne)

 l felhasznált energia mérése
 l töltés távoli indítása, leállítása

 l töltőpont távoli lefoglalásának kezelése
 l készülék üzembe- vagy üzemen kívül  

helyezése
 l új töltőberendezések regisztrálása
 l hiteles áramelszámolás biztosítása

 l roaming biztosítása: töltőpontok haszná-
latának megnyitása más elektromobili-
tás-szolgáltatást nyújtók ügyfelei számára.

ELEKTROMOSAUTÓ-TÖLTÉS TELJESKÖRŰEN  Ӏ  SZOFTVERTÁMOGATÁS
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2. Elektromobilitás-szolgáltatás

Az elektromobilitás-szolgáltatásunk hozzáférést biztosít a töltőpontok nemzetközi 
hálózatához. Lehetővé teszi az ügyfelek azonosítását. A számlázási és fizetési lehe-
tőségeket ezen keresztül tudjuk testre szabni. 

Mobilalkalmazásunk ingyenesen elérhető a Google Play Store, illetve az Apple  
App Store online alkalmazásboltokban. 

A mobilalkalmazás:
 l lehetőséget nyújt regisztrációra, fiók lét-

rehozására a töltési szolgáltatás igénybe-
vételére

 l térképes keresővel segíti a legközelebbi 
töltőpont meghatározását, mutatja elér-
hetőségét

 l töltőpontonként mutatja a töltési díjszabá-
sokat

 l lehetőséget nyújt a kiválasztott töltőpont 
előzetes lefoglalására

 l mutatja az aktuális töltés adatait
 l lehetőséget ad töltés indítására és leállí-

tására

 l lehetőséget nyújt az egyéni egyenleg  
lekérdezésére és feltöltésére

 l alkalmi felhasználóknak regisztráció nél-
küli töltést biztosít bankkártyás fizetési 
lehetőséggel, elektronikus számlázással

 l töltési lehetsőget biztosít nem csak az ál-
talunk üzemeltetett töltőpontoknál Európa 
szerte (roaming)

 l Online felületet is biztosítunk a felhasználói 
fiókokhoz, az alábbi kényelmi funkciókkal:

 �  regisztráció azonosításhoz
 �  egyenleg feltöltés
 �  RFID kártya igénylése, stb.

ELEKTROMOSAUTÓ-TÖLTÉS TELJESKÖRŰEN  Ӏ  SZOFTVERTÁMOGATÁS
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EVE MINI
Otthon/munkahely

EVE
Parkolók/parkolóházak

TWIN
Közterület

Termékeink

ELEKTROMOSAUTÓ-TÖLTÉS TELJESKÖRŰEN  Ӏ  TERMÉKEINK
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Az Eve Mini gyorstöltőnk kis méretben is el-
érhetővé teszi a legújabb okos elektromos- 
autó-töltési technológiákat hiteles (MID) 
fogyasztásmérővel és internetes kapcso-
lattal (SIM, LAN). A kábellel, vagy aljzattal 
is igényelhető töltőt elsősorban munka-
helyi vagy otthoni felhasználásra ajánljuk. 
Ugyanakkor parkolókba, kültérre is tele-
píthető, ha nincs igény dupla kiállásra.

Ajánlott felhasználás: otthon, munkahelyen

Teljesítmény: 3.7kW – 22kW

Csatlakozók: 1 x Type2 csatlakozó vagy 4/8 
méteres kábel Type1 vagy Type2 csatlakozóval

Fogyasztásmérő: MID jóváhagyású, hiteles 
számlázáshoz megfelelő

Kommunikáció: szabványos OCPP protokoll 
kapcsolat elektromobilitás szolgáltatáshoz 

Érintésvédelmi relé: DC 6mA

Jellemzők: színes LCD kijelző vagy LED 
státusz jelző, RFID kártyaolvasó vagy 
Plug&Charge, SIM, LAN, smart charging

Rögzítés: falra vagy oszlopra

Méret: szélesség: 240mm, magasság: 
370mm, mélység: 130mm

Előnyök

EVE MINI

ELEKTROMOSAUTÓ-TÖLTÉS TELJESKÖRŰEN  Ӏ  TERMÉKEINK

3.7-22KW
TELJESÍTMÉNY



   9

A dupla csatlakozós Eve gyorstöltőnk akár 
2×22 KW töltési teljesítménye mellet hite-
les (MID) fogyasztásmérővel és internetes 
kapcsolattal (SIM, LAN) is rendelkezik. 
használatát elsősorban parkolókban, par-
kolóházakban ajánljuk.

Ajánlott felhasználás: parkolóban, parkoló-
házban

Teljesítmény: 3.7kW - 2 x 22kW

Csatlakozók: 2 x Type2

Fogyasztásmérő: MID jóváhagyású, hiteles 
számlázáshoz megfelelő

Kommunikáció: szabványos OCPP protokoll 
kapcsolat elektromobilitás szolgáltatáshoz 

Érintésvédelmi relé: Type A 30mA, DC 6mA 
csatlakozónként

Jellemzők: színes LCD kijelző, RFID kártya-
olvasó vagy Plug&Charge, SIM, LAN, smart 
charging

Rögzítés: falra vagy oszlopra

Méret: szélesség: 338mm, magasság: 
590mm, mélység: 230mm

EVE

ELEKTROMOSAUTÓ-TÖLTÉS TELJESKÖRŰEN  Ӏ  TERMÉKEINK

3.7-2X22KW
TELJESÍTMÉNY
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A dupla csatlakozós Twin gyorstöltő van-
dálbiztos acélszekrénnyel rendelkezik. 
2×22 KW töltési teljesítménye mellet hi-
teles (MID) fogyasztásmérővel és interne-
tes kapcsolattal (SIM, LAN) is rendelkezik. 
Használatát elsősorban közterületeken 
ajánljuk.

Ajánlott felhasználás: közterületen

Teljesítmény: 11kW - 2 x 22kW

Csatlakozók: 2 x Type2

Fogyasztásmérő: MID jóváhagyású, hiteles 
számlázáshoz megfelelő

Kommunikáció: szabványos OCPP protokoll 
kapcsolat elektromobilitás szolgáltatáshoz

Érintésvédelmi relé: Type A 30mA, DC 6mA 
csatlakozónként

Jellemzők: LED státusz jelző, RFID kártyaol-
vasó vagy Plug&Charge, SIM, LAN, vandál- 
biztos ház, smart charging

Rögzítés: beton alaphoz vagy felszínhez

Méret: szélesség: 338mm, magasság: 
1181mm, mélység: 234 mm

TWIN

ELEKTROMOSAUTÓ-TÖLTÉS TELJESKÖRŰEN  Ӏ  TERMÉKEINK

11-2X22 KW
TELJESÍTMÉNY



Ugrin András
 +36 70 386 0801 
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