AC И DC ЗАРЯДНА
ИНФРАСТРУКТУРА
ЗА ЕЛЕКТРОМОБИЛИ
ИНДИВИДУАЛНИ,
ПРЕМИУМ И
СТАНДАРТНИ
ЗАРЯДНИ
СТАНЦИИ

eCars представяне
Благодарим Ви за интереса към един български производител, посветен на качеството.
eCars е основана през 2010 г. и през 2021 г. вече обхваща ключовите направления
в сферата на електрическата мобилност:
▶ Производство на премиум зарядни станции за електромобили – Elektromobili.bg
▶ Изграждане на зарядна инфраструктура за електромобили
▶ Собствена медия за електрическа мобилност – блог и форум eCars.bg
▶ Мрежа за зареждане – Vsichkotok.bg
▶ Тех и бизнес шоу – Evizia.eu
▶ Клуб и пазар за електромобили – KaramEL.bg

eCars произвежда премиум, градски, базови и зарядни устройства с индивидуален дизайн и
изгражда мрежа за зареждане из цяла България, като в този процес работи с множество
качествени партньори. Компанията продължава да развива своята производствена гама и се
насочва към международните пазари чрез скалиране и оптимизиране на производството.
eCars изготвя и реализира малки, средни и големи проекти за зарядна инфраструктура за
електромобили, включително цялостни решения с фотоволтаични системи и интелигентни
стационарни батерийни системи за съхранение на енергия и балансиране на зареждането и
потреблението, с възможност за връщане на енергия към мрежата.
Електрическата мобилност се развива изключително динамично. Партньорствата ускоряват
и подобряват значително това развитие. eCars винаги търси качествени партньори.

Българско производство

Партньори, които заедно с нас изграждат мрежата
за зареждане на електромобили в България

Премиум зарядни станции
Индивидуален дизайн и станции по поръчка
Персонални и операторски софтуерни решения
Смарт управление, мобилни приложения и платежни системи

Бургас

ЗАРЯДНА ИНФРАСТРУКТУРА

ЗА ЕЛЕКТРОМОБИЛИ И ПЛЪГИН ХИБРИДИ

ПРОИЗВОДСТВО И ЦЯЛОСТНО
ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАРЯДНА ИНФРАСТРУКТУРА

МРЕЖА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ
С МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРЕМИУМ, ИНДИВИДУАЛНИ
И СТАНДАРТНИ ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ

БЛОГ И ФОРУМ

ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА МОБИИЛНОСТ

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ
СОБСТВЕН ПРОИЗВОДСТВЕН КАПАЦИТЕТ
ЗНАЧИТЕЛЕН ОПИТ В Е-МОБИЛНОСТТА

ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ
И СЪСТЕЗАНИЯ ЗА ЕЛЕКТРОМОБИЛИ

AC

ИДА Смарт
ИДА в своята същност, смарт версията добавя свързаност и
удобства за зареждане. Свързана с облака, ИДА Смарт показва
съществените данни при зареждане - на своя екран и в уеб базиран
панел, както и на личния ви телефон със специално приложение.
И най-отличаващото - 12.3” екран за инфо, снимки и видео.

ИДА Слим Смарт
Hypercharger

Акценти

75 kW

150 kW

225 kW

300 kW

Hypecharger е серия от премиум DC зарядни станции
с изключително гъвкав хардуерен модел - скалиране на
мощността, само с добавяне на допълнителни зарядни
модули с мощност 75 кВт всеки.
Стартирате с модел 75 кВт - лесно е да го надстроим
до 150, 225 или 300 кВт.

eCars Ретро
Това е специално. eCars Ретро е реплика на стара бензинова колонка,
изработена като модерна зарядна станция за електромобили. Добавете
10” екран, поръчайте я двойна и по свой стил и вкус - ние ще я направим
специално за вашето място. Или нека да ви изработим зарядни станции
по индивидуален дизайн - отвъд ограниченията.

eCars проектира и изгражда DC зарядна инфраструктура
с Hypercharger, ABB и други марки зарядни станции.

- 15” сензорен екран
- OCP 1.6 съвместимост
- Зареждане на два електромобила едновременно
- Връзка с централен сървър и управление през мобилно приложение
- Уеб панел за управление в реално време, статистика и платежна система
- Възможност за персонализиране на корпуса

АЯ
Семпла. Много семпла. Солидна и лесна за използване. Това е
зареждане без екстри - просто включваш и зареждаш. Без оторизации,
сървъри, приложения или телефони.
Популярно решение.

DC

Hypercharger
Супер мощно - до 350 кВт. Това е бързо. eCars е
официален представител на Hypercharger в
България, оторизиран да изгражда DC зарядна
инфраструктура с Hypercharger станции.

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРОЦЕСИ

МОНТАЖИ И ИЗГРАЖДАНЕ

С шаси от алуминий, надеждна електроника
собствено производство и електромеханични
компоненти от висок клас, ИДА е солидна
и отвътре. Добавяме постоянно желание
за подобрение и променяме динамично
ефективността

Преди да стигнем до фиксиране на зарядната станция към стената
или стойката, често минаваме по една дълга пътека. Започваме с
отговори на въпроси, след това с огледи на място, препоръки за
най-подходящите решения, изготвяне на ефективно предложение
и, когато всички елементи са изяснени, пристъпваме към монтажа.

И ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ

НА ЦЯЛОСТНА ЗАРЯДНА ИНФРАСТРУКТУРА

Въпрос на уважение към хората, които ни харесват и избират, е винаги
да сме с някой от брандираните електромобили, облечени с премиум
eCars работни дрехи и оборудвани с професионални инструменти,
чак до прахосмукачата и пликчетата за отпадъци от рециклиран материал
с логото на eCars.
Какво означава МОНТАЖИ И ИЗГРАЖДАНЕ? Ето какво:
- Изграждаме кабелни трасета
- Монтираме зарядни станции
- Така изграждаме цялостна зарядна инфраструктура за електромобили
Толкова е просто и в същото време се базира на много години натрупан
опит в сферата на електрическата мобилност, ефектът от който предоставяме на хората, които ни се доверяват за своите електромобилни нужди.

Изработваме корпуса на ИДА премиум
зарядната станция от алуминий,
със специално изработени матрици.
След това обработваме за постигане
на ефект набразден алуминий,
анодираме, включително цветно
(както на палитрата отдясно) и накрая
нанасяме лак за допълнителна защита.
Стъклото на ИДА се изработва
както за стандартните модели,
така и по поръчка с желано лого
или графика, което свети в цвета,
в който пожелаете.

МРЕЖА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ
С МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

ИНТЕРАКТИВНИ СМАРТ СТАНЦИИ
ПРЕДОСТАВЯЩИ ОТЛИЧНИ РЕКЛАМНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
ИДА СМАРТ 12.3”

ВсичкоТок
Създадохме ВсичкоТок през 2014 г. като първия сайт - карта,
в който всеки в България може да качва зарядни станции.
През 2019 г. добавихме уеб панел и мобилно приложение и сега
смарт зарядните станции се управляват чрез приложението.
Стартираш, спираш зареждането, плащаш, имаш статистика
и всичкото това улеснява пътуването с електромобил
и прави зареждането лесно и достъпно навсякъде.

С 1920x720 px 12.3” LG екран,
същият като вградения в
Porsche Cayenne 2020, ИДА
се превръща в мултифункционално
устройство и предоставя множество видео и рекламни
възможности в допълнение към основното предназначение
за надеждно и удобно зареждане на електромобили.

ИДА СЛИМ СМАРТ
Малка и елегантна, ИДА Слим
може да носи лого, да си има
7” компактен дисплей или да
грее с пълна сила като ИДА,
с голям 12.3” дисплей, сякаш е
автомобилна навигация.
С всички смарт функции като на по-голямата зарядна станция,
ИДА Слим е компактно дизайнерско решение за зареждане
на електрически автомобили.

ТЕХНОЛОГИЧНИ СЪБИТИЯ
ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ECARS

СЪСТЕЗАНИЯ С ЕЛЕКТРОМОБИЛИ
ЗА ЕФЕКТИВНОСТ И МАЙСТОРСТВО

ЕКО РАЛИ БЪЛГАРИЯ
Състезание с коли от съвсем различен тип, ЕКО РАЛИ
БЪЛГАРИЯ е съревнование за прецизно изминаване на
контролни трасета с електромобили.
eCars участва в ЕКО РАЛИ БЪЛГАРИЯ още от първото издание
през 2013 г. Първоначално с екипаж, а в следващите години вече
и като официален партньор, изграждащ мобилната зарядна
инфраструктура за всяко състезание.
Екипът ни е специално ангажиран с това еко състезание,
което много спомогна (и продължава) за популяризиране на
електрическата мобилност в България.
С EVIZIA поставихме началото на нова европейска мрежа
от изложения за електрическа мобилност и модерни
технологични решения. Започнахме от слънчевия Бургас
точно преди началото на летния сезон 2019.
И продължаваме напред!
EVIZIA е динамично шоу за електрическа мобилност мястото да тестваш всякакви електромобили, на 2 и 4 колела,
както и да видиш нови стандартни и индивидуални дизайнерски
зарядни станции, технологии и приложения за зареждане,
соларни системи и технологични нововъведения. И всичкото
това в зелена атмосфера, със здравословна храна и забавления.

ECARS ГАЛЕРИЯ

ПРОИЗВОДСТВО, МОНТАЖИ И СЪБИТИЯ

СОЛАРНИ ЗАРЯДНИ СИСТЕМИ
С МОДУЛИ ОТ СТАЦИОНАРНИ БАТЕРИИ

През 2013 г. eCars участва в изграждането на първата автономна
соларна зарядна станция в Източна Европа.
Разположена пред Интер
Експо Център в София, това е
зарядна станция с навес,
покрит със слънчеви панели и
собствена 10 кВтч батерия.
През 2020 г. вече участваме
в по-големи проекти, които
дават възможност за съхранение
на много повече енергия от слънцето, която се
използва за зареждане на електромобили.
Соларните зарядни станции с батерии са многофункционална
концепция, която предлага едновременно:
- Соларна система за зареждане
- Навеси за предпазване от слънчевите лъчи
- Стационарни батерии за съхранение на енергия
Соларните зарядни станции с батерии са устойчиво решение
за зареждане на електромобили, което осигурява степен на
независимост от електрическата мрежа, като същевременно
включва технология за връщане на електроенергия в системата.

ВЕРИГА ОТ ЦЕНТРОВЕ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ
МЕСТА, НА КОИТО ЗАРЕЖДАШ, ПАЗАРУВАШ И СЕ ЗАБАВЛЯВАШ

Дори с по-бързото DC зареждане, в следващите 3-4 г. много хора
ще прекарват 30-40 или повече минути на местата за зареждане.
Предоставянето на множество възможности за прекарване на
времето за зареждане добавя стойност за пътуващите, операторите
и инвеститорите. Множество допълнителни канали за приходи
гарантират много по-бърза възвращаемост отколкото само от
зареждането на електромобили.
Представяме Ви нова концепция
за пътувания и изживяване –
изграждане на верига от центрове за
зареждане на електромобили със
следните кътове и удобства:
- Зареждане на електромобили със
соларни навеси и батерии
- Магазини
- Ресторант/кафе
- Детски кът
- Игрален кът
- Наем на електрически АТВ или
електро велосипеди/скутери за
посещения до близки
забележител-ности (30-45 минутни
пакети)
- Техно кът
- Парк
- Други (концепцията е гъвкава и
дава възможност за лесна смяна
или доразвиване на кътове)

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ЗА ДА ОБСЪДИМ ВАШЕТО ИНВЕСТИЦИОННО УЧАСТИЕ
shop.ecars.bg | service@ecars.bg | +359 899 838 931 | ул. Горица 6, София
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