
Wellcharge

elektromos autó töltőberendezések

Áramkutasok és befektetők

TEREMTSEN ÚJ BEVÉTELI FORRÁST, LEGYEN ÁRAMKUTAS!

Felmerült már Önben az a lehetőség, hogy akár befektetésként is tekinthet egy elektromos gépjármű 
töltőberendezésre?


Napjainkban egyértelmű tendencia, hogy folyamatosan növekszik az elektromos gépjárművek száma 
az utakon, ezáltal pedig egyre több töltési lehetőségre lesz szükség. 


Érdemes elgondolkodnia ezen az opción! Mondjuk, hogy miért.

Itt jövünk a képbe mi és természetesen elsősorban Ön! 


Ha elektromos autó töltőt vásárol és elérhetővé teszi 
bárki számára - csakúgy, mint ahogy egy benzinkút 
szolgáltatásait is mindenki igénybe veheti – bevételre 
tehet szert.


Ha esetleg több telephellyel vagy parkolóval 
rendelkezik, arra is adott a lehetőség, hogy áramkút 
hálózatot nyisson. 

TÖBB, MINT ELEKTROMOS AUTÓ TÖLTŐ

A Wellcharge által megálmodott töltőoszlopok esetében nem egyszerűen elektromos autó 
töltőberendezésekről van szó, hanem a hozzájuk biztosított innovatív szolgáltatásokról is.  
Mondjuk a részleteket.



A Wellcharge töltőivel az is megoldható, hogy egyes villanyautók töltését igény szerint előre vegye a 
rendszer a többi elektromos gépkocsival szemben, így az adott autó meghatározott idő alatt több 
energiát tud felvenni, ezáltal pedig, a szóban forgó jármű töltése rövidebb idő alatt történhet meg. 

Amennyiben saját elektromos autó töltőt telepít, lehetősége van arra, hogy saját cége arculatának 
megfelelően testreszabjuk a töltők design-ját. A később említésre kerülő, a töltőkhöz tartozó 
mobilapplikáció szintén egyedi igények szerint formálható.

TÖLTÉSPRIORIZÁLÁS – EGY ÚJABB INNOVATÍV MEGOLDÁS

TESTRESZABHATÓ DESIGN

TÖLTŐINKKEL A PÉNZÜGYEK SEM JELENTENEK PROBLÉMÁT

A Wellcharge biztosítja az informatikai hátteret a teljes elszámoláshoz, számlázáshoz, így ez is 
zökkenőmentesen történhet.

A töltőkhöz különböző árképzési időszakok is beállíthatók, így az is testreszabható például, hogy mikor, 
mennyibe kerül áramkútján a tankolás.

Töltőberendezéseinkbe villanyórát szereltünk, ezáltal pontos és egyértelmű elszámolás hajtható végre 
minden egyes töltőt illetően. 

ENERGIAMENEDZSMENT – ERRE LEHET, HOGY MÉG ÖN SEM GONDOLT!

Így jó eséllyel nem lesz szükséges teljesítménybővítéssel bajlódnia még akkor sem, ha nem lenne 
elégséges a rendelkezésre álló elektromos áram a gépjárművek töltése miatt megnövekedett 
igénybevétel esetén. Ha mégis elkerülhetetlen a bővítés, annak mértéke minimalizálható.

A töltőállomásokba integrált energiamenedzsment segítségével lehetővé válik, hogy a meglévő 
elektromos teljesítmény a lehető legoptimálisabban kerüljön elosztásra a tölteni kívánt autók 
között, illetve az autók és a vállalkozása egyéb fogyasztói között.



A Wellcharge-nál egyedülálló módon arra is gondoltunk, hogy a töltők, kialakításuk révén 
alkalmasak legyenek arra, hogy a kerekesszékes elektromos autó felhasználók is akadálymentesen 
igénybe vehessék azokat. 

A Wellcharge gondozásmentes üzemeltetést biztosít! Díjazás ellenében vállaljuk a konkrét 
időközönkénti karbantartási munkák elvégzését.


Amennyiben felkeltettük érdeklődését és fontolóra veszi az áramkút  
üzemeltetés lehetőségét, kérjük tájékozódjon az  
irányadó törvényi szabályozásról, valamint  
kötelező engedélyekről és  
forduljon hozzánk  
bizalommal!

AKADÁLYMENTES TÖLTÉS A  
MOZGÁSBAN KORLÁTOZOTTAK SZÁMÁRA

ZAVARTALAN MŰKÖDTETÉS
Szeretné problémamentesen használni töltőberendezéseit?

1181 Budapest, Darányi Ignác utca 12.

info@wellmatic.hu

Wellmatic Kft.

1181 Budapest, Darányi Ignác utca 12. - info@iopay.hu


iopay Zrt.

VÁLASSZA AZ ÖN CÉLJÁNAK LEGINKÁBB MEGFELELŐ 
KONFIGURÁCIÓT!

A töltőoszlopok több választható konfigurációval állnak rendelkezésre.


Az Ön számára a Business Pro-t és a Business Premium-ot ajánljuk.


A fenti konfigurációkhoz elérhető management rendszer segítségével még jobban  testreszabhatóbb 
töltőjének működtetése.


A fenti konfigurációk alkalmazása esetén a töltőállomásokhoz mobilalkalmazás is elérhető, melynek 
használata által saját regisztrált ügyfélkör hozható létre, illetve az ügyfelekhez a villanyautó 
feltöltésére felhasználható saját egyenleg is társítható. 


