
Wellcharge  
talajon álló és falra szerelhető

elektromos autó töltőberendezés
Privát töltési helyszínek üzemeltetői/tulajdonosai 


(társasházak, lakóparkok, magánvállalatok, munkahelyek parkolói)

Az alábbiak Önnek is érdekesek lehetnek!


Napjainkban egyre többet és egyre többen igyekszünk környezettudatosan gondolkodni és cselekedni. 
Az elektromos autók térhódításával egyidőben az ezen járművek használatához tartozó infrastruktúrát is 
ki kell alakítani. 


Már állami támogatással is lehet villanyautót vásárolni, elérhető áron hozzájuk lehet jutni, így egyre 
nagyobb lesz az igény, hogy a társasházak, lakóparkok parkolóiban is lehetőség legyen tölteni őket, 
hiszen hol a legkézenfekvőbb a gépjárművünket tölteni, mint saját otthonunkban!


A töltők jelenléte ráadásul pozitív benyomást kelt és elektromos autó vásárlására ösztönözheti mind a 
társasházban/lakóparkban lakókat, mind a vendégként érkezőket. Az átállás a fenntartható 
energiahordozókra pedig mindannyiunk számára fontos társadalmi érdek.

LAKÓPARKOT, TÁRSASHÁZAT ÜZEMELTET?

A WELLCHARGE IGAZÁN PRAKTIKUS MEGOLDÁSOKAT NYÚJT

Nézzük most részletesen, miért egyediek elektromos autó töltőink! 


A Wellcharge töltőberendezései valóban az életre vannak tervezve. A csupa nagybetűs életre! Hogy 
mit értünk ez alatt pontosan?


Mérnökeink a töltők tervezése folyamán a lehető legkörültekintőbben jártak el és igyekeztek minden 
elképzelhető élethelyzetre és nehézségre gondolni. 


A Wellcharge talajon álló töltőberendezésébe saját villanyórát szereltünk, így nem okoz gondot 
például, hogy az elektromos autóval rendelkező tulajdonos- vagy bérlőtárs áramfogyasztását pontosan 
számon lehessen tartani. A villanyóra használata által lehetővé válik a pontos elszámolás, nem hárul 
semmilyen plusz költség a ház többi lakójára, így elkerülhetők az esetleges érdekellentétekből adódó  
feszültségek.




A töltőbe szerelt villanyóra segítségével tűpontosan nyomon követhető, hogy a villanyautóval 
rendelkező lakó mennyi áramot használt gépjárműve töltéséhez.


És ha már az elszámolásnál tartunk, jöjjenek a konkrét anyagiak!


A Wellmatic töltőberendezéseinek segítségével, a töltőkből a szerverre érkező információk által 
egyértelmű pénzügyi elszámolás készíthető (ki, mikor, pontosan mennyit töltött, különféle hasznos 
statisztikák, stb.).


Mindez WIFI kapcsolat vagy a töltőbe szerelt GSM modul segítségével valósulhat meg.

ENERGIAMENEDZSMENT – PÁRATLAN MEGOLDÁS EGY GYAKRAN 
FELMERÜLŐ PROBLÉMÁRA

Egy másik, nagyon fontos és praktikus szolgáltatás az elektromos autó töltőinkhez tartozó 
energiamenedzsment. A töltőberendezések ezen funkciója által lehetségessé válik az, hogy késleltetve, 
programozva induljon el az elektromos autó töltése, ne pedig akkor, amikor a tulajdonos hazaér a nap 
végén és csatlakoztatja az elektromos hálózathoz gépkocsiját.


Hogy mire jó ez a gyakorlatban?


Képzeljük csak el egy társasház vagy lakópark életét, életritmusát! Az ott élők nagyjából egyidőben 
hagyják el reggelente otthonaikat és ugyanígy, egyidőben érnek haza a munkából. Mindenki ekkor kezd 
el főzni, mosni és számtalan olyan tevékenységet végezni, ami nagymértékben megnöveli a ház 
villamosenergia felhasználását. Ehhez adódna még plusz terhelésként az elektromos autó töltése.


Itt jön képbe a töltőinkhez alkalmazható energiamenedzsment, mely által beállítható, hogy a villanyautó 
töltése olyan időszakban történjen, amikor a ház energiafelvétele a legcsekélyebb. 


Azért nagyon fontos ez, mert így nagy eséllyel elkerülhető, hogy az elektromos autó többlet energia 
szükséglete miatt hálózatbővítésre legyen szükség (illetve, ha mégis szükséges a bővítés, az kisebb 
mértékű lehessen).


Az energiamenedzsment arra is megoldást nyújt, ha több elektromos autó között kell megosztani a 
villamos áramot. A rendszer segítségével az is megvalósítható, hogy aktuálisan kevesebb autó töltése 
esetén az éppen töltendő autóknak több energiát biztosítsanak a töltők, így, ebben az esetben 
gyorsabban történhet meg az adott gépkocsik feltöltése.



Íme néhány érv, amiért érdemes elektromos autó töltőberendezést telepítenie parkolójába!


Munkavállalóinak autói az Ön parkolójában töltik a nap nagy részét, így ez tökéletes helyszínül 
szolgálhat arra, hogy megtörténjen a gépjárművek töltése.


A villanyautóval rendelkező dolgozók lojalitását biztos, hogy azon nyomban elnyeri, ahogy töltőt 
telepít.


Pozitív benyomást kelt a cégéhez érkező partnerekben egyrészt azért, mert egyértelmű lesz, hogy 
környezettudatosan gondolkodik, másrészt, ha esetleg töltési szolgáltatást is nyújt nekik, ezzel is 
fokozhatja a vállalatáról kialakult megnyerő képet.


Cége imidzsére mindenképpen pozitív hatással lesz, ha töltőt telepít, hiszen a töltőberendezések puszta 
jelenléte is azt sugallja, hogy fontos az Ön számára a fenntarthatóság.


A cég flottájának elektromos autókra történő átállása esetén már adott lesz a töltéshez szükséges 
infrastruktúra. 


És végül, de nem utolsó sorban azért is fontos lehet elektromos autó töltést biztosítania, mert ezzel arra 
ösztönözheti munkavállalóit, hogy villanyautót vásároljanak, az elektromos meghajtású autókra történő 
átállás pedig (ahogy erre fentebb is felhívtuk a figyelmet) abszolút társadalmi érdek!

MAGÁNCÉGE VAN?



ÜZEMANYAG ELSZÁMOLÁS MÁSKÉPP

Gondolt már arra, milyen fontos kérdés lehet a céges elektromos autó „üzemanyagának” elszámolása? 


Nekünk természetesen erre is van megoldásunk!


Amellett, hogy a munkahely parkolójában töltési lehetőséget biztosít a villanyautóval rendelkező 
munkatársaknak, felmerülhet a probléma, hogy hogyan történik az elszámolás, ha otthon valósul meg a 
céges gépjármű töltése.


A töltőbe épített villanyóra segítségével a fenti kérdés nem kérdés többé. 

Ahogy a társasházak, lakóparkok esetében, úgy itt is fillérre pontos elszámolás készíthető az otthoni 
áramfelvételről, így semmi más dolga nincs a céges elektromos autót otthonában töltő 
munkavállalónak, minthogy a töltő beépített villanyórájának és a Wellcharge által szolgáltatott 
adatoknak a segítségével elszámoljon az „üzemanyag” költségét illetően - csakúgy, mint egy egyszerű 
tankolás esetén. 


Mindez WIFI kapcsolat vagy a töltőbe szerelt GSM modul segítségével történhet meg.

ENERGIAMENEDZSMENT – AZ OKOS MEGOLDÁS

Az energiamenedzsment céges elektromos autó töltés esetén is nagy segítség lehet, mert használata 
által elkerülhetővé válhat a villamos teljesítmény bővítése vagy minimalizálódhat annak mértéke.


Több elektromos autó töltése egyszerre?


Erre is alkalmas az energiamenedzsment! Ahogy a társasházaknál/lakóparkoknál is említettük, az 
energiamenedzsment nemcsak arra használható, hogy az autó töltése energiafelvétel szempontjából a 
lehető legideálisabb időben történjen, hanem arra is, hogy több villanyautó töltése estén a rendszer 
elossza a gépjárművek között a rendelkezésre álló töltési teljesítményt. 

TÖLTÉSPRIORIZÁLÁS – A WELLCHRAGE TÖLTŐIVEL EZ IS LEHETSÉGES

A Wellcharge töltőberendezései arra is alkalmasak, hogy egyes villanyautók töltését igény szerint előre 
vegye a rendszer a többi gépkocsival szemben, így az adott jármű meghatározott idő alatt több energiát 
tud felvenni. Ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy, ha egy bizonyos elektromos autó tulajdonos rövidebb 
idő alatt szeretné megtankolni autóját, ezt megtehesse. 




TÖBB, MINT ELEKTROMOS AUTÓ TÖLTŐ!

A Wellcharge által megálmodott elektromos autó töltők esetében tehát  nem egyszerűen autó 
töltőoszlopokról van szó, hanem a hozzájuk biztosított innovatív szolgáltatásokról is!


A töltők a hozzájuk tartozó intelligens vezérlés által egy távoli szerverhez kapcsolódhatnak, melynek 
segítségével távolról, valós idejű információt kaphat működésükről üzemeltetőjük WIFI, mobilinternet 
vagy vezetékes internethálózat segítségével. 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 testreszabhatóbbá válik 
töltőjének működtetése. A fenti konfigurációk alkalmazása esetén a töltőállomásokhoz mobilapplikáció 
is elérhető. Lásd a honlapon:  https://wellcharge.hu/

ZAVARTALAN MŰKÖDTETÉS

Szeretné problémamentesen használni töltőberendezéseit? A Wellcharge gondozás-mentes 
üzemeltetést biztosít! Díjazás ellenében vállaljuk a konkrét időközönkénti karbantartási munkák 
elvégzését.

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.

AKADÁLYMENTES TÖLTÉS A  
MOZGÁSBAN KORLÁTOZOTTAK SZÁMÁRA

1181 Budapest, Darányi Ignác utca 12.

info@wellmatic.hu
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