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Зе лен растеж ,  екологичен транспорт,  бъ деще без изгоре ли 
газове и шум на двигатели. Безспорно интелигентните решения 
за бъ дещата мобилност са е лек тромобилите.  Защото нищо 
не може да се  сравни с  почти безшумното движение из града 
и  по меж дуградските пътища,  съ с спонтанните реакции на 
двигате ля и  впечатляващото ускорение от  място.  И всичко 
това без отработени газове и  с  нулеви локални емисии.

Зеленото бъдеще на автомобилния парк



Киа Бъ лгария има опит в 
изгра ж дането на мрежа 
от  е лек тростанции на 
територията на страната. 
Компанията планира да 
инсталира зарядни станции 
с  мощност до 300 kW, 
подготвени да посрещнат 
ну ж дите на бъ дещето и 
способни да зареж дат 
сле дващо поколение 
е лек тромобили.  
Нашата це л е  да Ви дадем 
въ зможност за  бързо 
навлизане в  е лек трическата 
мобилност,  като Ви 
помогнем:

Да вземете най-удачното решение за зареждане на 
Вашия електромобил/автопарк от електромобили чрез 
собствени, непублични зарядни станции с мощност от 
2.2 kW до 300 kW. 

Да изберете подходяща зарядна станция ако искате да 
станете част от публичната мрежа Kia Hypercharge и да 
получавате приходи от всяко едно зареждане от други 
клиенти.

Да се възползвате от нашия опит в монтажа на зарядни 
станции, като сведем до минимум усилията, времето и 
разходите за инсталация и въвеждане в експлоатация.

Да управлявате избраните от Вас зарядни станции чрез 
предоставени от нас редица услуги за плащане, които да 
оптимизират работата им.

Мрежа от  елек тростанции



Станете наш партньор

Всяко частно или 
юридическо лице,  което 
разполага с  под ход яща 
локация с  необходимата 
е лек трическа мощност,  е 
потенциален наш партньор. 
Ние можем на територията 
на Вашия имот да доставим 
и монтираме зарядна 
станция за е лек трически 
превозни сре дства за Ваша 
сметка.  Вие инвестирате в 
зак упуването на зарядна 
станция и  свързаните 
с  нейното въвеж дане в 
експлоатация дейности.

Като собственик на съоръжението 
Вие ще печелите от извършените 
зареждания чрез нашето мобилно 
приложение Kia Hypercharge, а ние ще 
се грижим за неговата безаварийна 
работа през целия период.



Елек тростанции,  които Ви пред лагаме:

Smart функционалност: Dynamic Load 
Management, Home Smart Charging, Cluster 
Charging

Начин на оторизация: мобилно приложение 
през телефон; QR код; RFID карта; NFC; 
свободно (Plug & Charge)

Електрическа защита: вградена 
дефектнотокова защита с чувствителност 
към променлив, пулсиращ и плавен прав ток 
с изключвателна способност AC < 30 mA; DC 
< 6 mA

Вид монтаж: На стена или стойка

Материал на кутията: Пластмасов корпус

Работна температура: -35°C +55°C

Степен на защита: IP54 защита от 
въздействието на околната среда; IK08 
устойчивост срещу външни механични удари

EVPoint EV22

Максимална мощност: 2,2 kW – 
22 kW, с възможност за регулиране

Номинално напрежение: 230 V AC - 
монофазно 400 V AC - трифазно

Свързване към електромобила: 
Контакт Тип 2 Опционално: 
Кабел с конектор Тип 2, трифазен

Брой фази: 3 х 32 А (22 kW max) 

Максимален ток: 32 ампера

Комуникационни модули: 
LTE 4G/ 3G/ 2G, Wi-Fi, Ethernet

Комуникационен протокол: 
OCPP 1.6 JSON



Елек тростанции,  които Ви пред лагаме:

Цвят: Light grey (RAL7035) & black 
(RAL9005)

Размери: 240 x 495 x 163 mm

Тегло: 4,8 kg

Вид монтаж: На стена или стойка

Rated current: Configurable values: 10A, 
13A, 16A, 20A, 25A or 30/32A

Charging power: 22 kW

Voltage: 3 x 230/ 400 V

Communication: in acc. with IEC 61851-1, 
Mode 3

Plug type: Type 2 (in acc. with ICE 62196-2)

KEBA KeContact  
P30 x-series

Намалява времето за заряд с 
до 10 пъти в сравнение със 
зареждане от домашен контакт.

Мощност от 2.3 kW до 22 kW.

С контакт Тип 2 могат да се 
зареждат 100% от предлаганите 
на пазара електроавтомобили.



Елек тростанции,  които Ви пред лагаме:

Референтна плътност на тока 
с максимум 250ADC за hypercharger 
75 и 500ADC за hypercharger 150

Пълна мощност дори при 
най-ниското напрежение 
на батерията (300V)

Широк обхват на напрежението 
между 150V и 1000V

Интегрирана система 
в компактен дизайн 

Възможност за едновременно 
зареждане на до 2 автомобила 
(CCS и CHAdeMO)

Модулна концепция, която дава 
възможност за стъпаловидна 
настройка на отдаваната мощност 

hypercharger 75
hypercharger 150



Елек тростанции,  които Ви пред лагаме:

Референтна плътност 
на тока с максимум 700ADC 
(ограничение за кабела 500A)

Широк диапазон на 
изходното напрежение 
от 150V до 1000V

Интегрирана система 
в компактен дизайн 

Модулната концепция 
на Hypercharger дава възможност 
за стъпаловидна настройка на 
отдаваната мощност 

hypercharger 300



Оферта елек тростанции:
AC

Description     
EVPoint EV22 
KEBA KeContact P30 x-series

1 500,00
4 040,00

*Срокът на доставка и цената на монтажа се уточняват допълнително. Киа България събира 24% такса от оборота за управление и поддръжка на мобилното приложение.



Vir ta  е  най - бързо развиващата се платформа за зареж дане 
на е лек трически превозни сре дства в  Европа.  V ir ta  е  част 
от  меж дународното обе динение за е лек трическа мобилност 
Hubject  с  над 10 милиона потребите ли в  Европа.  В  мрежата 
на Hubject  са  вк лючени 960 оператора ,  като техният брой 
се уве личава всяка година и  к ъм момента нашите к лиенти 
разполагат с  дост ъп до над 300 000 зарядни станции на 
територията на С тария континент.  Всички станции свързани 
к ъм платформата пре д лагат инте лигентни въ зможности 
за дистанционно управление,  управление на мощност та и 
автоматично таксуване. 

300 000

960

10 000 000

Нашето мобилно  
приложение Kia  Hypercharge 
дава възможност за:

 
Индивид уално фак т уриране 
на даден потребите л, 
как то и  сумарно отчитане 
независимо от  броя на 
потребите лите.

Преференциални цени, 
групови отст ъпки, 
индивидуални пре д ложения, 
безплатно зареж дане в 
мрежата K ia  Hypercharge.

Приложение за плащане Kia  Hypercharge



В приложението  
K ia  Hypercharge ще  
откриете всички зарядни 
станции от  нашата и 
партньорските ни мрежи  
в  Европа.  Приложението  
дава възможност:

Да стартирате и спирате 
зареждането на Вашия 
автомобил;

Да проследите детайлите 
свързани със зареждането на 
Вашия автомобил;

Да видите къде и кога сте 
зареждали Вашия автомобил 
и да управлявате Вашия 
потребителски акаунт.

За да използвате Kia Hypercharge е 
необходимо да се регистрирате, след 
което ще получите достъп до неговото 
съдържание, включително информация 
за избраната станция – местоположение, 
мощност, тип, брой точки на зареждане 
(конектори) и цена за извършената 
услуга. Плащането на зарядните сесии 
се извършва според тарифата на 
съответната станция. Автоматично ще 
получите разписка за всяка транзакция 
на Вашия мейл. 



Let ’s  take charge  
of  the future  
together.


