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Energy Efficiency Technology
Riadenie osvetlenia a nabíjania EV

Odborníkmi oceňovaná technológiaVysokokvalitná technológia



Prechod na elektromobilitu
sa už začal

Facility Management

• Nabíjacie stanice pre zamestnancov
aj zákazníkov

• Správa staníc a optimalizácia spotreby

• Zúčtovanie spotreby pre rôzne typy
používateľov



Energetický manažment
budov je dnes nutnosť

• Meranie spotreby

• Odhaľovanie neefektivít

• Vlastná výroba zelenej energie

• Optimalizovanie spotreby



Jednotlivé technológie môžu pracovať samostatne,
ale ich prepojenie je viac efektívne...

Fotovoltika, batérie a nabíjanie EV

LUMiMASTER SLC-NOM je riadiaca jednotka pre riadenie osvetlenia vybaveného SEAK 
technológiou a dynamického nabíjania (DLB) pre elektromobily, ako aj kontrolou prekročenia 
maximálnej rezervovanej (MRK).

BESS

Lumimaster

Luminode



AC Nabíjacie stanice



Optimalizuje spotrebu 
automaticky

• Neprekročí rezervovanú 
kapacitu

• Zdieľa nevyužitú kapacitu s 
budovou

• Rôzne profily používateľov 
(green only, eco, VIP)

• Lepšie využitie BESS

• Funguje lokálne aj bez 
pripojenia na internet 

Dynamické riadenie nabíjania



Batériové úložiská (BESS), ktoré aktívne 
optimalizujú hospodárenie s elektrinou

Zdroj: Pixii



Batériové úložiská poskytnú stály výkon nabíjačky 
a optimálnu spotrebu elektriny

Zdroj: Pixii



Princíp prepojenia
Príklad 



Spoplatnenie nabíjania cez Charge.sk
Software pre riadenie, účtovanie a platby

Poskytujte nabíjanie pre verejnosť a dostávajte platby pomocou aplikácie
Charge.sk vám umožní spravovať jednotlivých používateľov aj nabíjačky, ich prístup k nabíjaniu, parametre nabíjania, 
priamo prijať platbu cez platobnú bránu alebo vytvoriť podklady na fakturáciu.



Prípadová štúdia – Seak Office, Prešov 

Dynamické riadenie nabíjania na základe výkonu fotovoltiky
Konfigurácia na základe pravidiel (zadarmo 2h počas otváracích hodín)



Je čas prestať sa spoliehať na pomoc od štátu a zastropovanie cien energií.
Poďme situáciu reálne riešiť. 

Návratnosť je podstatná
Technológia je super vec, pokiaľ má reálnu návratnosť

Radi vám ponúkneme celý balík aj ako službu:

• Návrh
• Vlastného zdroja energie
• Batériového úložiska
• Nabíjacích staníc

• Realizácia

• Vzdialená správa + servis

• Financovanie
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