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Smart lading
av elbiler
Den komplette løsningen for bedrifter og flåteeiere

Lading
gjort enkelt
Veiledning for å komme i gang
Enten bedriften er ute etter å administrere en elbilflåte

eller gjøre om parkeringsplasser til ladesteder, har vi den
komplette løsningen.

Denne veiledningen gjør deg kjent med hele Polar Kraft og
NewMotions serie av tjenester, som gjør at alle lokasjoner
kan implementere og tilby elbillading på jobb, hjemme og
på farten.

På jobben
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Hjemme

På veien
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Komplette løsninger
for bedriften din
Vi forbereder deg på fremtiden
Ladeløsninger fra Polar Kraft og NewMotion
tilrettelegger alltid for enkel, rimelig utvidelse.
Vi støtter fullt ut implementering av infrastrukturer
for lading og fortløpende administrasjon av
ladesteder.
Forvandle enkelt parkeringsplassen din til et smart
ladested ved hjelp av våre skytilkoblede ladepunkter.
Vi gir deg også alle verktøyene du trenger for å
administrere ladepunktene på en enkel måte.
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Det er smart
Vi leverer ladepunkter som er fremtidssikret og gir maksimal effektivitet
Tilkoblet lading gjort enkelt, med mulighet til å aktivere tjenester som automatisk refusjon av
ladekostnader, fjernstyrt start og stopp og til og med gjestebruk, slik at ansatte kan lade til foretrukne
priser!*
Det beste av alt? Den kjenner det tilgjengelige strømnettet, så du kan være sikker på å unngå
overbelastning av strømnettilkoblingen. Lad på en sikker måte!
*Tilgjengelig på utvalgte NewMotion-modeller.
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og fremtidsrettet
Vi tar alltid høyde for fremtidig utvidelse av infrastrukturen
din for lading ved installasjon av våre ladepunkter

Automatisk refusjon
Direkte refusjon av ladekostnader
fra arbeidsgiveren din hvis du
trenger denne tjenesten

Klar for alle elbiler
Passer til dagens og
morgendagens elbiler
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Værbestandig
(IP54-klassifisert) og
robust (IK10)

Sertifisert sikkerhet
Samsvar med den internasjonale
standarden for sikkerhet, kvalitet og
konsistens for ladesystemer for elbiler
(IEC 61851)

Hurtiglading
RFID-godkjenning

Lad opp til 22 kW, 8 ganger

Sikker brukergodkjenning

raskere enn med en standard
stikkontakt

Internett-tilkobling
Via GPRS – ikke behov for
kablet Ethernet

Fullt tilpasningsbar
Tilpassede farger og en rekke
monteringsalternativer (for eksempel
vegg- eller stolpemontering)
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Oppdag
smarttjenestene
våre
Administrasjon
og innsikt
Alle ladepunkter og ladekort kan
administreres sømløst via den personlig
tilpassede myNewMotion-portalen din.
Få innsikt i relevante lokasjonsdata på
nettet, for eksempel CO2-besparelser,
antall ladeøkter og ladetider.
Få automatisk refusjon for energikostnader fra ladeøkter for flåten din,
ansatte eller gjester. Og angi priser for
bruk av ladestasjonene dine, for
eksempel gratis for ansatte og betalt
for gjester.
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Våre smarte og
fremtidsrettede tjenester
Tre grunner til å investere i en skytilkoblet
infrastruktur for lading

Optimalisert
utnyttelse

Fremtidsrettet
og kostnadseffektivt

Et vanlig problem for bedrifter er fulladede
elbiler som blokkerer for lading av andre
elbiler. Med NewMotion kan du overvåke
ladeatferd og -mønstre og fjernstyre
ladestasjonene dine. Med appen vår for
gruppelading kan de ansatte stille seg
i kø for lading og kontakte hverandre for
å få flyttet elbiler som er fulladet. Det gir
maksimal utnyttelse, økt tilgjengelighet av
ladestasjonene og lave livsløpskostnader.

Ladeløsningene til NewMotion sikrer at
bedriften er klar til fremtidig utvidelse.
Dynamisk lastutjevning sørger for optimal
bruk av tilgjengelig strøm. Og med vår
unike installasjonsprosess kan du enkelt
og effektivt utvide ladestedet. Med vår
omfattende bransjeerfaring og kunnskap
om maksimering av utnyttelse av ladestasjoner gir vi deg en skreddersydd
anbefaling.
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Lading hjemme
og på farten
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Lading hjemme
Våre Home Line-ladestasjoner
gir smart, sikker og effektiv
lading for ansatte hjemme.
•
•
•
•

Innsikt i og historikk for ladeøkter
Automatisk refusjon
Fjernstyrt start og stopp
Rask og sikker lading

Trenger du elbilladekort til de ansatte?
Våre Home Line-ladestasjoner
gir smart, sikker og effektiv
lading for ansatte hjemme.
• Få tilgang til det høyeste antallet
offentlig ladestasjoner i Europa
• Få innsikt i ladeøktene og
kostnadene dine på internett
• Kundestøtte døgnet rundt,
hele uken

NewMotion-app
Finn offentlige ladestasjoner
over hele Europa, og se tilgjengelighet og priser.
Gratis nedlasting.
Visste du at du også kan publisere
ladestasjonene dine for offentlig
bruk? Det kan gjøres i NewMotion
Public Charge-appen vår og på Public Chargekartet vårt på my.newmotion.com, slik at elbilførere enkelt
kan finne frem til ladestedet ditt.
• Bli varslet når favorittladestasjonen din blir tilgjengelig igjen
• Vis beregnet varighet, rekkeviddeøkning og kostnad for ladeøkten
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Uansett livsstil, bedrift, bil og budsjett
har vi forpliktet oss til å gjøre elektrisk
kjøring så enkelt og praktisk som mulig
for så mange mennesker som mulig.

Alt vi gjør i dag, er med tanke på i morgen

987 02 006

polarkraft.no

