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Eve Single Pro-line 
 

Розумна, елегантна та компактна 
з однією розеткою для дому та бізнесу 

 
Серія зарядних станцій Eve Single Pro-line від компанії Alfen розроблена таким чином, щоб 

запропонувати компактне рішення для дому та бізнесу, не порушуючи жодного із розумних стандартів 

Alfen. Розетка потужністю 3,7 кВт-22 кВт розміщена в елегантному корпусі з полікарбонату, легкому та  

довговічному. Станція зарядки може бути настінною або встановленою на стійці. Також доступна версія 

із заглушкою для під’єднання стаціонарного кабелю. 

 
Користувацький інтерфейс здійснюється через 3,5-дюймовий повнокольоровий екран, який разом 

із засобом для завантаження логотипу додатково надає унікальну можливість брендингу для 

бізнесу. Зарядний пристрій містить варіанти аутентифікації користувачів, але також дозволяє легко 

підключатись та заряджати, користувачі можуть отримувати доступ до даних використання через 

будь-який пристрій із підтримкою Інтернету. 

 



Eve Single Pro-line 
 
 

потужність 3.7kW - 22kW 

 

3.5” кольоровий дісплей 

 

RFID карта (доступ до зарядки) 
 

 
розетка Type 2 

інтегрований кабель  
Type 1 або  Type 2  

 

            MID лічильники трансакцій 

 

370x240x130 mm (LxWxD) 
 
 

розміщення на стіні або на підставці на 
грунт 

 
 
 
 
 

Станції зарядки  

Alfen Eve Single Pro-line 

  
 
 

Розширена інтелектуальна 

функціональність 

Можливість підключення до 

Інтернету через GPRS (SIM) або 

Ethernet-кабель. Станція Eve 

Single може спілкуватися та 

реагувати на команди інших 

розумних технологій на основі 

спільних загальних стандартів та 

відкритих протоколів. 

Повнокольоровий 3,5-

дюймовий екран із 

завантаженням логотипу 

Простий для користувача 

інтерфейс з 3,5-дюймовим 

повнокольоровим екраном. 

Можливість завантаження 

логотипу пропонує 

унікальну можливість 

брендингу для бізнесу. 

Можливість вибору та зміни 

системи управління 

Має власну систему 

управління та також може 

бути інтегрована з будь-яким 

сумісним OCPP-офісом, в 

тому числі  для підтримки 

платіжної системи. Зміна 

систем управління вимагає 

простої заміни SIM-карти. 

 
 
 

 

Інтелектуальна мережа 

зарядки Alfen 

Можливість поєднання в 

загальну мережу до 100 

одинарних станцій Alfen або 

до 50 зарядних станцій з 

подвійною розеткою на 

одному сайті. 

Створені для інтеграції 

Станції Alfen оптимізують 

енергозбереження та 

навантаження мережі,  

інтегруються з  розумними 

технологіями з загальними 

стандартами та відкритими 

протоколами та з 

відновлюваними джерелами 

енергії. 

Надійні та безпечні 
Вироблені на голландській 

фабриці Alfen всі моделі мають 

класс А проходять сувору 

перевірку та сертифікацію. Ми 

пропонуємо стандартну 

гарантію та багаторівневий 

пакет послуг з офіційними 

договорами про рівень 

обслуговування з сервісним 

центром в Україні. 

 

Alfen Charging Equipment 
Almere, The Netherlands 
+31 (0)36 54 93 402     www.alfen.com 

Alfen в Україні  
Київ, Україна 
098 283-50-83   www.ecar-ua.com 

http://www.alfen.com/
http://www.ecar-ua.com/

