Nabíjecí
stanice na klíč

Jsme jednou z největších energetických společností na světě. Podnikáme od roku 1924, sídlíme
ve Francii a působíme ve 130 zemích světa. V roce 2021 jsme se přejmenovali z Totalu na
TotalEnergies, a tím jsme změnili nejen jméno, ale zahájili jsme transformaci v energetickou
společnost a lídra v obnovitelných energiích. Našich více než 100 000 zaměstnanců každý
den usiluje o to, aby energie byly čisté, spolehlivé a dostupné co největšímu počtu lidí. Hlavní
prioritou je udržitelný rozvoj. Podílíme se na vývoji moderních paliv a nových technologií v oblasti
elektromobility. Do roku 2025 chceme provozovat 150 000 nabíjecích stanic.
Počty našich aktuálně instalovaných nabíjecích stanic ve vybraných městech:
Amsterdam
a okolí
22 000

Paříž
2 300

Londýn
1 700

Singapur
1 500

Wu-chan
11 000

Hlavní pilíře naší strategie v elektromobilitě:

300

150 000

HPC stanic
v roce 2022

nabíjecích stanic
v roce 2025

150 km
maximální vzdálenost
mezi HPC stanicemi

175 kW+
HPC
stanice

Značkové nabíjecí
stanice na míru
Doba nabíjení na 100 km
7 minut

DC Raption 350

7 minut

DC Raption 150

10 minut

DC Raption 100

20 minut

DC Raption 50

35–40 minut

DC eVolve Rapid series

Raption Series

Doba nabíjení na 100 km

AC eVolve a eNext Series

45–50 minut

AC 22 Kw

1 hod. 30 min.

AC 11 Kw

2 hod. 15 min.

AC 7,4 Kw

4 hod. 35 min.

AC 3,7 Kw

Výhody značkové nabíjecí stanice
Světelná signalizace
Komunikační protokol OCPP 1.6J....2.X
Možnost montáže na stěnu

Záruka 36 měsiců

Ovládací panel LCD

Variabilní možnost platby
CCS2 + AC nabíjení 22 kW

Kovové šasi

DC nabíjení

Více než 120 000 stanic
ve více než 60 zemích světa

4metrový kabel

Jaké jsou výhody našich stanic?
Výběr dodavatele energie je plně na vás. My nabízíme podíl na zisku
z veřejného provozování stanic. Dále umíme zajistit:

•
•

dálkovou správu a údržbu všech stanic

•
•
•
•
•
•

přístup k nabíjení pomocí RFID čipu (s možností měsíční fakturace)

inteligentní ochranu sítě před přetížením – regulace proudu pro jednotlivé vozy
dle nastavených priorit

možnost umístění loga vaší společnosti na nabíjecí stanici
přípravu, instalaci a nonstop údržbu od jednoho partnera společnosti TotalEnergies
možnost platby bankovní kartou přes aplikaci (pro registrované i neregistrované zákazníky)
pomoc s řešením financování investice
zobrazení nabíjecích stanic v mapách pro veřejné nabíjení

Spolehněte se na naše služby
Pro vaši společnost zajistíme vše potřebné, od příprav projektu
přes instalaci nabíjecích stanic až po jejich údržbu.
Chcete vědět, jaké služby poskytujeme?

• Zpracujeme technický audit.
• Navrhneme řešení pro vaši společnost.
•	Zajistíme přípravné práce včetně výměny jističů a stavebních prací.
•	Zprovozníme vaše nabíjecí stanice včetně elektrorevize a jednání s distributorem.
• Proškolíme obsluhu stanice.
• Postaráme se o správu a údržbu vaší stanice (dálkově / v případě potřeby
pošleme technika).

Jak může vaše
nabíjecí stanice vypadat?
Nabízíme hned několik možností pro správu nabíjecích stanic a pro přístup k nim.
S ohledem na umístění stanice a váš obchodní model nabídneme nejvhodnější
variantu přesně tak, jak potřebujete. Prohlédněte si následující varianty.

1.

2.

3.

4.

Volný
přístup

Čipová karta
RFID s privátním
přístupem

Veřejná
stanice

Veřejná stanice
s kontrolovaným
přístupem

Bez placení
(volné nabíjení)

Kartu zajišťuje společnost
TotalEnergies a je určena
pro vaše interní použití
s možností měsíční fakturace

Platba
bankovní
kartou přes
mobilní
aplikaci

Otevřeno uživatelům různých eMSP
(eMobility Service Providers) řešení,
vstup přes RFID čip nebo přes
mobilní aplikaci

Dálková správa
stanice
Součástí nabídky pro zákazníky je i připojení stanic na softwarovou
backendovou platformu s možností budoucího rozšíření o platební prostředky.
Výhodou stanic je absolutní svoboda zákazníka při výběru poskytovatele energií.
Platforma umožňuje:

•
•
•
•
•
•

kontrolu všech funkcí v reálném čase
nastavení tarifů pro dobíjení v reálném čase
správu všech uživatelů
správu nastavení limitů a nabíjecích příkonů
dálkovou údržbu (diagnostika, upozornění)
detailní reporty s možností jejich stažení

Digitální aplikace
ESP pro platbu
Vaši stanici je možné otevřít pro veřejnost (v případě jejího umístění na
veřejně přístupném místě). V takovém případě připojíme stanici k digitální
aplikaci ESP.
Aplikace umožňuje:

•
•
•
•

zveřejnění stanice v mapách poskytovatelů služeb elektromobility
zpoplatnění dobíjení pro veřejnost
rezervaci nabíjecího bodu
platbu bankovní kartou, a to i bez nutnosti registrace

Váš partner
pro elektromobilitu

Audit a návrh studie
proveditelnosti

Dálková správa a údržba

Přípravné
a stavební práce

Financování

Platební metody

Nízkouhlíková mobilita

Řešení na klíč

Jsme spolehlivým partnerem pro B2B zákazníky. Přispíváme ke snížení uhlíkové
stopy v dopravě a k rozvoji nových řešení mobility. Na konci roku 2020 byla
celosvětová kapacita naší společnosti pro výrobu energie téměř 12 GW, včetně
7 GW obnovitelné energie. Naší snahou je do roku 2030 dosáhnout 100 GW
výrobní kapacity z obnovitelných zdrojů. V oblasti obnovitelných energií chceme
patřit mezi top 5 společností na světě.

Staňte se i vy
naším partnerem
Kontaktujte svého obchodního zástupce.
Obratem vám zašle detailní informace
a cenovou nabídku.
info.cz@totalenergies.com
www.totalenergies.cz

Volejte:

