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FRONIUS WATTPILOT
LADDNING PÅ MINA VILLKOR

APPROVED

FRONIUS WATTPILOT

DEN INTELLIGENTA
LADDAREN FÖR ALLA
ELEKTRISKA FORDON

PERFEKT FÖR
DIN
ELEKTRISKA
BIL

Fronius Wattpilot-laddningsbox erbjuder
dig alla alternativ du behöver för att ladda
din elbil. Du kan välja mellan Wattpilotmodeller för fast installation eller för
bärbar användning.

Ladda hur och när du vill
med Fronius Wattpilot:
Ta betalt när energikostnaderna är låga
Minska dina elräkningar med en rörlig grön elprislista och Wattpilot.1
Wattpilot debiterar när elpriserna är som lägst. Du bestämmer själv den
högsta prisgränsen för laddning av din bil.
1  Den här funktionen finns inledningsvis tillgänglig i Österrike (aWattar Hourly) och Tyskland (Lumina Strom).

Det gröna området indikerar
laddning av en elbil med en
rörlig elpris.

Ladda med självgenererad energi
Använd Wattpilot för att ladda din elbil med överflödig solenergi från ditt
eget tak. Även när det inte är särskilt soligt räcker den el som produceras
på ditt tak ofta till för att täcka dina dagliga resor.

Ladda när andra laddningsboxar sover
Wattpilot maximerar mängden solenergi i din tank. Hur gör den detta?
Den laddar din elbil även när solinstrålningen är låg, t.ex. på morgonen
eller kvällen - den utnyttjar mer av din solcellsenergi och sänker dina
laddningskostnader.

Du väljer laddningsläge
Wattpilot låter dig bestämma hur och när du laddar. Du kan antingen fokusera på att sänka kostnaderna så mycket som möjligt eller se till att den nödvändiga energimängden finns tillgänglig för nästa resa.

Eco Mode

Next Trip Mode

Eco Mode ger dig kontroll över dina fyllningskostnader.
Du bestämmer själv den högsta prisgränsen för laddning.
Wattpiloten använder först överskotts solenergi innan den
övergår till nätström. Det är bara att ställa in den övre
prisgränsen via appen så sköter Wattpilot resten.

Next Trip Mode ger dig sinnesro. Du bestämmer själv hur långt
du vill resa och när du vill åka iväg. Wattpiloten ser sedan till
att elbilens batteri är tillräckligt laddat vid den överenskomna
tidpunkten - och till lägsta möjliga pris.

Allt i en överblick med
appen
Du kan byta laddningsläge och justera andra
inställningar med den kostnadsfria appen
Solar.wattpilot. Finns för Android och iOS.

HÄMTA
APPEN SOLAR.
WATTPILOT

E-mobilitet och
solenergi
Ett vinnande lag
Ladda din elbil till lägsta möjliga kostnad med
ett solcellssystem på ditt tak. Istället för att
mata in egenproducerad el i elnätet för en liten
ersättning, kan du använda denna energi själv
och njuta av följande fördelar:
/ Lågkostnadsladdning - du genererar själv elen till din bil.
/ Använd mer av din egenproducerade energi själv - din
solcellsanläggning betalar sig själv snabbare.
/ Minska ditt koldioxidavtryck - du kan vara säker på att din bil laddas
med hållbar el.

Kosten / 100 km

Solar energy

Mains current

Diesel

Petrol

Vi har anammat e-mobilitet för
att det är vettigt - både ekologiskt
och ekonomiskt. Vi gör vår del för
miljön och skördar de ekonomiska
fördelarna - och det känns bra.

GERNOT GUGERBAUER
ÄGARE AV
SOLCELLSSYSTEM

VILL LÄSA DEN
HELA BERÄTTELSEN?

Jämför Wattpilot-modellerna sida vid sida:
RÄTTADE

PORTABEL

INSTALLATION

Wattpilot Go 11 J
och Go 22 J är
bärbara.
TEKNISKA DATA

Wattpiloten
Home 11 J är fixad
på plats.

WATTPILOT GO 11 J

WATTPILOT GO 22 J

WATTPILOT HOME 11 J

11 kW

22 kW
25.1 x 14.6 x 9.6 cm

11 kW

Nätanslutning

CEE16 plugg röd 5-polig /
30 cm inklusive nolledare

CEE32 plugg röd 5-polig /
30 cm inklusive nolledare

5-polig kabel /
200 cm inklusive nolledare

Valfri adapteruppsättning

CEE32 röd smält,
CEE blå campingkontakt,
säkerhetsplugg 16A

CEE16 röd,
CEE blå campingkontakt,
säkerhetsplugg 16A

–

Maximal laddningseffekt
Mått (LxWxH)

Nätverksanslutning
Typ av anläggning
Använd

WLAN
Hänger upprätt, flexibelt transportabelt
Inomhus eller utomhus

Hängande upprätt, fast installation

APPROVED
Wattpiloten tar med sig vår
visionen om 24 timmars sol till liv:

/ Wattpilot möjliggör utsläppsfria resor och hjälper
dig att hjälpa miljön.
/ Genom att kombinera Wattpilot med ett 		
solcellssystem kan du ladda din bil med hållbar el.
/ Väljbara laddnings lägen är perfekt för att ta
tillvara på resuserna
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Tre affärområden, en PaSSIon: TeknologI Som SäTTer STandarder.
företaget som började som ett enmansföretag 1945 sätter nu tekniska standarder inom områdena svetsteknik, fotovoltaik och batteriladdning. I dag finns vi över hela
världen med 4 760 medarbetare. dessutom tydliggör 1 253 patent inom produktutveckling den innovativa andan i företaget. för oss innebär hållbar utveckling att
värdera miljörelevanta och sociala aspekter lika högt som ekonomiska faktorer. Våra högt ställda krav på att vara innovationsledare har aldrig ändrats.

Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
Telephone +43 7242 241-0
pv-sales@fronius.com
www.fronius.com
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Mer information om alla Fronius produkter samt våra globala försäljningspartner och representanter hittar du på www.fronius.com

Texterna och bilderna uppfyller den senaste tekniken vid tryckningen. Rätt till ändringar förbehålls.
Alla uppgifter anges utan garanti, trots noggrann bearbetning – ansvar utesluts. Upphovsrätt © 2011 Fronius™. Alla rättigheter förbehålls.

Hållbarhet har högsta prioritet under hela
produktens livscykel:

