Kort om ladestasjonen EO Genius, den
perfekte partner til større anlegg

EO Genius
Hvordan virker den:
Ladestasjonen åpnes opp for lading med EO APP som registrerer en QR kode på
siden av ladestasjonene. EO Genius kommer med låsemekanisme av ladekabel.
Ladekabelen blir låst til ladestasjonen fram til bruker åpner opp stasjonen etter
ferdig lading. For å starte/stoppe lading bruker man EO APP, appen er gratis og
kan lastes ned i App Store.
Kan utstyres med RFID nøkkel/kort hvis ønskelig
Link til video som viser hvordan lastbalansering fungerer

Ladefabrikken registrerer alle brukerne av ladeanlegget. Brukeren vil få
tilsendt et unikt brukernavn og passord på mail. De logger seg inn på
appen med dette brukernavnet og er dermed klar for lading.

EO Cloud & Genius
EO Genius i borettslag
Vi tilpasser betalingsløsningen etter hva som er den beste løsningen for bruker.
Om borettslaget ønsker å få tilsendt oversikt over forbruk (kWt) per bruker en gang
hvert halvår er dette mulig.
EO Cloud
Med EO Genius systemet kan du som bruker være trygg på at elbilen blir ladet.
Skulle det oppstå noen problemer med ladestasjonen (ladekabel som ikke løses ut
eller stasjonen som ikke starter lading) kan bruker ringe Ladefabrikkens service tl.f
61 10 05 05 KL 08.00-23.00 alle dager. og få hjelp.
Vi kan fjernstyre stasjonen og hjelpe brukeren raskt med et eventuelt problem.
Tilleggstjenesten EO Faktura, sender vi ut faktura til sluttbrukeren på strømforbruk.
Hvor ofte er opptil brukeren.
Tjenesten koster 45,-inkl. Moms pr faktura og blir belastet sluttbruker.

EO HUB
EO HUB er en liten smart innrettning som kan koble 32
ladestasjoner sammen over nettet og opp mot EO sin
skytjeneste EO Cloud
EO HUB har dynamisk styringssystem og lastbalanse og vil I nær
fremtid inneholde smart nett integrering så strømmen kan
selges tilbake til leverandøren
EO HUB vil snart kunne integreres I smarte hjem, kobles til
solcelle og batteri banker

EO Cloud
Det smarte ladesystemer og dens programvare gjør det mulig for
oss å administrere store nettverk av tilkoblede stasjoner.
En tredjeparts administrator av systemet er mulig hvis ønskelig
da EO samarbeider med flere aktører i markedet.

