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РЕШЕНИЯ ЗА БИЗНЕСА

EVPOINT CPMS: ПОЕМИ КОНТРОЛ НАД СВОИТЕ ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ ЛИДЕР НА ПАЗАРА С НАД 30 ГОДИНИ ОПИТ В РАЗРАБОТКАТА, ПРОИЗВОДСТВОТО И ДИСТРИБУЦИЯТА.

НА ЕЛЕКТРОННИ УСТРОЙСТВА И РЕШЕНИЯ.

ЕКИП ОТ ПОВЕЧЕ ОТ 100 ЕКСПЕРТИ.

НАД 1 000 000 ИНСТАЛИРАНИ ПРОДУКТИ.

СОБСТВЕН ХАРДУЕР И СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ.

ШИРОКА МРЕЖА ОТ ПАРТНЬОРИ И ИНСТАЛАТОРИ.

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ С ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ.
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EVPoint (И Ви Пойнт ООД) е част от групата на Дейзи Технолоджи  и обединява 
дългогодишните усилия на останалите компании на групата в сферата на 
електрическата мобилност, възобновяеми енергийни източници, електрони- 
ката, енергетиката и софтуерните продукти.

НОВ ИЗТОЧНИК НА ПРИХОДИ
ИМИДЖ НА ИНОВАТОР
ДОСТЪП ДО НОВИ КЛИЕНТИ
НОВ КАНАЛ ЗА КОМУНИКАЦИЯ

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ 
ХОТЕЛИ
РЕСТОРАНТИ
ОБЩЕСТВЕНИ ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ
ОФИС СГРАДИ
ЖИЛИЩНИ КОМПЛЕКСИ

EVPoint е водещ вносител и производител на висококачествени зарядни станции за електромобили, като 
предлага пакет от най-добрите в класа си услуги, включително гъвкаво финансиране, консултации при 
избор на място и оборудване, специализирана помощ при внедряването на цялостни решения и водеща в 
индустрията поддръжка.

Решенията за зареждане на електрически превозни средства, 
                                                                                 предлагани от EVPoint намират приложения при: 

СИСТЕМА (СОФТУЕР) ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ
И ПРИЕМАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ

Софтуерът EVPoint CPMS (Charge Point Management System) е облачна услуга, предназначена за собственици 
на зарядни станции, с която получавате отдалечен контрол, мониторинг, статистики и възможност за приемане 

на плащания за зареждане. Нашият софтуер е съвместим с повечето модели зарядни станции на пазара!

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА
През операторския профил можете 
да настройвате кой потребител да има 
достъп до вашите зарядни станции. 
Можете да регистрирате RFID карти 
или да поканите потребител, който 
вече има акаунт в системата на EVPo-
int.

ПЛАТЕНО 
ИЛИ БЕЗПЛАТНО ЗАРЕЖДАНЕ

Вашите зарядни станции могат да 
бъдат настроени да предоставят без- 
платно или платено зареждане, спо- 
ред вашите предпочитания и начина, 
по който желаете да предоставяте 
услугата. Вие можете да определяте 
цената за зареждане на вашите за-
рядни станции.

ДИНАМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
НА МОЩНОСТИТЕ

Ако желаете да монтирате няколко 
зарядни станции на една локация, но 
разполагате с ограничена мощност,
EVPoint може да ви предложи лесно 
и евтино решение. Всяка една стан-
ция може да се настрои да работи 
в клъстер, като софтуерът балансира 
мощността динамично, така че да не 
се превишава зададения лимит.

МОНИТОРИНГ И СТАТИСТИКИ

На ваше разположение е подробна
информация за ползваемостта на ваши-
те зарядни станции. Мониторинг в 
реално време и поддръжка от EVPoint.
За всяка свързана зарядна станция към
мрежата на EVPoint, системата извър-
шва денонощен мониторинг и осигурява
отдалечена поддръжка за разрешаване
на потенциално възникнали проблеми.

ОТКРИЙ ЗАРЯДНА ТОЧКА
С EVPoint откриваш лесно най-удоб-
ните точки за зареждане с възможност 
за търсене по тип конектор, мощност и 
др. Само с едно докосване навигираш 
до избраната локация и можеш да за- 
редиш!

„ЛЮБИМИ“ ЛОКАЦИИ
Можеш да добавиш дадена локация в 
своя списък с „Любими“ места зазареж- 
дане. След това от менюто „Любими“ 
лесно можеш да откриеш запазена ло- 
кация и да навигираш до нея.

ЦЕНА И ПЛАЩАНЕ
Много от зарядните точки са безплатни, 
а цените на останалите виждаш вприло- 
жението. Плащаш лесно и удобно с де- 
битна или кредитна карта, която можеш 
да запазиш в приложението.

СТАРТИРАЙ ЗАРЕЖДАНЕТО!
Когато си на място, сканирай QR кода на 
зарядната точка и стартирай зареждане-
то. По време на сесията виждаш скорост-
та на зареждане, заредения ток и сумата, 
ако зареждането е платено.

ИСТОРИЯ НА ЗАРЕЖДАНИЯТА
С EVPoint имаш бърз достъп до ста-
тистики и историята на своите зареж-
дания. Можеш лесно да навигираш 
до дадена локация, където вече си за- 
реждал, за да заредиш отново там!

КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ
Дай възможност на своите служители 
да зареждат лесно с EVPoint. На края 
на месеца получаваш фактура и специ- 
ална отстъпка от сумата на всички за- 
реждания. Свържи се с нас за специал-
но предложение!



ПРОИЗВЕДЕНА
В БЪЛГАРИЯ 

36 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

SMART
MOBILE APP

ВГРАДЕНА
ДТЗ AC&DC

ONLINE
ПОДДРЪЖКА

ЛЕСНА
ИНСТАЛАЦИЯ

WI/FI  I GSM
Ethernet/LAN

DYNAMIC
LOAD MANAGEMENT

ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ

АКСЕСОАРИ
СЕНЗОРИ

Най-малката смарт зарядна станция на пазара! Стационарна смарт зарядна станция с богата функционалност!

Сензори за следене на моментна консумация. Стойки и пиедестали за монтаж 
на станции в зависимост от обекта.

Възможност за програмиране на множество RFID карти 
за оторизация и контрол на достъпа.

Кабели и преходници
за зареждане на американски,
европейски и азиатски автомобили.

СТОЙКИ RFID КАРТИ КАБЕЛИ И ПРЕХОДНИЦИ

ЕVPoint EV7 ЕVPoint EV22

ЗАРЯДНА СТАНЦИЯ EV7  e много повече от обикно-
вена зарядна станция. В комбинация със софтуера на 
EVPoint, тя се превръща в интелигентно решение 
с богата функционалност и е вашият ключ за света 
на електрическата мобилност. EV7 се отличава с ком- 
пактен и семпъл дизайн, което я прави изключително 
подходяща за домашно и публично ползване, където 
дискретността и универсалността на инсталацията са 
от значение.

EVPoint EV22 е ЗАРЯДНА СТАНЦИЯ от ново поколе-
ние, която позволява бързо и безопасно AC зареждане 
с мощност до 22.1 kW.  Устройството е перфектно ре- 
шение за зареждане, както в домашни, така и публични 
условия. Оборудвана с ярък дисплей и предлагаща 
висока мощност, станцията е най-популярния избор 
за търговки обекти, офис сгради, обществени паркинги 
и хотелски комплекси.

Максимална мощност:
7,4 kW (монофазно), 32 ампера

Номинално напрежение:
230 V AC (при монофазно свързване)

Свързване:
Контакт Тип 2 IEC 62196-2 (опционално с кабел)

Комуникационни модули:  Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, GSM

Дефектнотокова защита:
Вградена комбинирана ДТЗ клас A, DC <6 mA и AC <30 mA

Произход: България

Гаранция: 60 месеца

24 месеца стандартна
+ 36 месеца удължена*
*При онлайн свързаност на про-
дукта в приложението на EVPoint.

Максимална мощност:
22.1 kW (трифазно), 32 ампера

Номинално напрежение:
230 V AC (монофазно свързване) 
и 400 V AC (трифазно свързване)

Свързване:
Контакт Тип 2 IEC 62196-2 (опционално с кабел)

Комуникационни модули:  Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, GSM

Дефектнотокова защита:
Вградена комбинирана ДТЗ клас A, DC <6 mA и AC <30 mA

Произход: България

Гаранция: 60 месеца

24 месеца стандартна + 36 месеца удължена*
*При онлайн свързаност на продукта в приложението 
на EVPoint.



ПОДГОТВЕТЕ ВАШИЯ БИЗНЕС 
ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА 
МОБИЛНОСТ!

КОНСУЛТИРАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ И ДОСТАВКА НА НЕОБХОДИМИЯ ХАРДУЕР
Ние можем да ви консултираме и да проектираме решението, което е най-подходящо за вашия бизнес. Разполагайки  с опит 
в проектирането и изграждането на зарядна инфраструктура, и като един от основните вносители и производители на за- 
рядни станции, ние можем да подсигурим успеха на вашия проект. Можете да разчитате на нас не само за избора на зарядни 
станции, които са най-подходящи за вашия проект, но и за доставката им при максимално изгодни условия.

МОНТАЖ, ИНСТАЛАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА
Услугите по инсталиране на зарядната инфраструктура, настройването и въвеждането в експлоатация, са ключова дейност за 
EVPoint. Нашият опит и професионализъм са важна предпоставка за успеха на вашия проект. Можете да разчитате на нас 
и за безкомпромисна поддръжка и съдействие при разрастването на вашата зарядна инфраструктура в бъдеще.

СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ
С EVPoint CPMS можете да предоставите възможност на потребителите да зареждат на вашите станции и да заплатят с кредит-
на или дебитна карта през приложението EVPoint. Вие получавате събраните плащания на своята банкова сметка, а целият 
процес е грижа на EVPoint.

ВАШИЯТ ОБЕКТ
E ВИДИМ ЗА ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ

В ЕВРОПА

Зарядните станции, свързани 
в мрежата на EVPoint са видими 

за клиентите на над 100 оператора в
Европа, с които EVPoint има роуминг

споразумение. С EVPoint вашият
обект става видим за десетки хиляди

собственици на електрически
автомобили!

И Ви Пойнт ООД
ул. Тинтява 15-17, сградата на Техноцентър Нютон, 1113 София
Oтдел обслужване бизнес клиенти: +359 885 700 860, +359 887 500 585
e-mail: sales@evpoint.bg

@evpoint.bg @evpoint.bg EVPoint

ИЗТЕГЛИ
EVPoint APP

ЗАРЕЖДАНЕ
С МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ

EVPOINT

Крайните потребители използват
вашите зарядни станции

през мобилното приложение
EVPoint (за Android и iOS), което
предоставя лесен и интуитивен

начин за намиране и ползване на
зарядна станция за електрически

автомобили!

ОПТИМИЗАЦИЯ
НА РАЗХОДИТЕ 

С използването на интелигентен софтуер 
за управление на зарядни станции могат 

да се намалят значително разходите 
за електроенергия, като се оптимизира 

времето за зареждане и се използва 
по-евтината нощна тарифа. EVPoint 

предлага и решения за използване на 
електроенергия от възобновяеми 

енергийни източници, изграждане на 
фотоволтаична инсталация с акумулатори 

и софтуер за управление!
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