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STREDNÉ A VEĽKÉ SPOLOČNOSTI
Ponuka Crowd Energy pre firemných zákazníkov 

Crowd Energy ponúka spoločnostiam možnosť poskytovať nasledovné služby 
zákazníkom prostredníctvom Crowd Energy siete: 

RÝCHLONABÍJAČKA
Rýchle nabíjacie stanice sú atraktívne pre majiteľov elektrických 
vozidiel, ktorí vyhľadávajú pohodlný a bezpečný spôsob dobitia batérií. 
Po zaparkovaní a pripojení na nabíjačku môže majiteľ vozidla 
svoj čas stráviť  nákupom vo Vašom obchode.

ŠIKOVNÁ	ELEKTRICKÁ	ZÁSUVKA
Ako cenovo prijateľné a energeticky udržateľné 
riešenie Vám ponúkame šikovnú elektrickú zásuvku. 
Jej rozmery umožňujú ľahkú inštaláciu 
a je ideálna na podporu pomalého nabíjania 
elektrických vozidiel alebo kolobežiek. 
Pomalé nabíjanie je šetrnejšie k životnosti 
nabíjanej batérie a v kombinácii s energiou 
z obnoviteľných zdrojov i k životnému 
prostrediu. Podporuje inteligentné 
nabíjanie a počet týchto zásuviek 
sa dá ľahko zvyšovať.

VYHRADENÉ	PARKOVANIE
Možnosť ponúkať vyhradené parkovanie 
poskytuje lepšie zabezpečenie 
dostatočnej kapacity parkovacích státí, 
ako i užívateľskú spokojnosť. 

SOLÁRNY	PANEL
S rozšírením o fotovoltaické panely môže 
spoločnosť spĺňať podmienky pre ekologické 
programy a dodávať tak zelenú energiu 
zákazníkom priamo v mieste jej výroby.  

Šikovná	zásuvka
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Staňte sa súčasťou siete Crowd Energy ako firemný poskytovateľ služieb: 

1.	 Pošlite nám informáciu, aký počet rýchlonabíjačiek, šikovných elektrických zásuviek  
 a vyhradených parkovaní plánujete poskytovať. 

2.	 Pošleme Vám upresnený technický plán výstavby vrátane predbežnej  
 cenovej kalkulácie a odporučíme Vám skúsené partnerské  
 spoločnosti z Vášho regiónu, ktoré Vám s realizáciou  
 výstavby dokážu pomôcť. 

3.	 Po úspešnom ukončení výstavby rýchlonabíjačiek,  
 šikovných elektrických zásuviek a ostatných  
 potrebných komponentov bude Vaša lokalita  
 pripravená na integráciu do siete Crowd Energy.  

4.	 Dostanete od nás link na vytvorenie firemného  
 konta na prístup do platformy Crowd Energy  
 cez aplikáciu Crowd Energy. Tu máte možnosť  
 zaregistrovať lokalitu umiestnenia Vašich služieb,  
 upravovať ich ceny, špecifikovať zákaznícky  
 prístup alebo nastaviť upozornenia  
 ako súčasť monitorovania dostupnosti  
 pre ich optimálnu prevádzku.  

5.	 Vaše služby spolu s ich lokalitou budú rozposlané  
 a automaticky zobrazené na sieti Crowd Energy  
 všetkým zákazníkom, ktorí budú v danej lokalite  
 vyhľadávať nabíjacie miesta pre svoje elektrické  
 vozidlá alebo parkovanie

SLUŽBY RÝCHLONABÍJAČKA ŠIKOVNÁ	ELEKTRICKÁ	
ZÁSUVKA

VYHRADENÉ		
PARKOVANIE

Dodavateľ zariadenia Crowd Energy Iný výrobca Crowd Energy Iný výrobca

FUNKCIE

Integrácia  
s Crowd Energy Áno Áno (obmedzená) Áno Áno (obmedzená)

Maximálny výkon 11 kW - 22 kW (3x32 A) * 3.6 kW (1x16 A) -

Podpora inteligentného  
spôsobu spotreby energie Áno Nie Áno Nie

Podpora obnoviteľného 
zdroja energie Áno Áno (obmedzená) Áno Nie

Monitorovanie kvality
služieb 24/7 Áno Nie Áno Nie

Podporované
konektory Typ-2 Mennekes * 110 V/230 V/380 V 

elektrické zásuvky -

POŽIADAVKY

Komponenty  
od iných dodavateľov Rýchlonabíjačka Parkovacia rampa

Komponenty 
od Crowd Energy

Nabíjačka Crowd Energy EVSE,
Riadiaca jednotka Crowd Energy Mini

Riadiaca jednotka 
Crowd Energy IoT Max

Riadiaca jednotka 
Crowd Energy Mini

Riadiaca jednotka 
Crowd Energy IoT Max

Internetové pripojenie
WIFI Áno Áno Áno Áno

ODHADOVANÁ	CENA

Dodavateľské
zariadenia 0 EUR 1500+ EUR 0 EUR  500+ EUR

Zariadenia  
Crowd Energy 1 450 EUR 250 EUR 150 EUR 250 EUR

Mesačný poplatok  
za SLA službu (voliteľný) 50 EUR - 10 EUR -
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STREDNÉ A VEĽKÉ SPOLOČNOSTI
Ponuka Crowd Energy pre firemných zákazníkov 

Crowd	Energy l Región EU zastupuje spoločnosť: Aritmic s.r.o., Dráhy 1343, SK-96301 Krupina, Slovensko   sales@crowdenergy.io   www.crowdenergy.io   m.me/crowdenergy.io


