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MENNEKES
Zalety produktu
MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG to wiodący międzynarodowy producent złączy przemysłowych oraz dostawca
rozwiązań z zakresu elektromobilności i komponentów pojazdów.
Założona w 1935 roku firma posiada obecnie filie i przedstawicielstwa w ponad 90 krajach. Dwie trzecie pracowników zatrudnionych jest w Niemczech-w centrali w Kirchhundem oraz
w Neudorf w Saksonii. MENNEKES przywiązuje szczególną
wagę do jakości wytwarzania i bezpieczeństwa produktów. w obszarze elektromobilności oferta rodzinnej firmy z Sauerland obejmuje zaawansowane technicznie i praktyczne ładowarki ścienne, inteligentne, połączone w sieć stacje ładowania, złącza
samochodowe i kable do ładowania, a także rozwiązania rozliczeniowe. Prawdopodobnie najbardziej znanym rozwiązaniem
jest wtyczka ładowania MENNEKES „Typ 2”, która jest standardową wtyczką do ładowania pojazdów elektrycznych w Europie.

● Ładowarki ścienne AMTRON® do prywatnej lub
półotwartej przestrzeni publicznej:
– AMTRON® Compact: płaska, kompaktowa
konstrukcja do ciasnych garaży
– AMTRON® Charge Control: integracja
z systemem zarządzania energią w domu przez
Modbus TCP
– AMTRON® Xtra: funkcja ładowania słonecznego
za pomocą SMA Sunny Home Manager
– AMTRON® Premium: proste rozliczanie
samochodu służbowego i funkcja ładowania
słonecznego
● Maksymalna moc ładowania na jeden punkt
ładowania: 3,7 kW, 11 kW, 22 kW (w zależności od
urządzenia)
● Duży wybór produktów objętych programem
finansowania KfW 440 (w tym AMTRON® Xtra,
Premium, Charge Control)

Jakość

● Rozwój produktu i produkcja z jednego źródła, jakość
„Made in Germany”
● Certyfikacja w zakresie zarządzania jakością,
środowiskiem i energią (ISO 9001, 14001, 50001)
● Własne laboratorium badawcze i produkcja zgodna
z przepisami dotyczącymi kalibracji

Obsługa

● Aplikacja MENNEKES Charge z rozbudowanymi
funkcjami: status systemu i zdalne sterowanie
procesem ładowania z trzema różnymi trybami
ładowania, ocenami statystycznymi i przeglądem
danych pojazdu
● Inteligentna obsługa kabli dzięki zintegrowanemu
zawieszeniu kabli
● Warianty dostępu do systemu ładowania za
pośrednictwem aplikacji, karty ładowania RFID lub,
w razie potrzeby, bez autoryzacji (w zależności od
urządzenia)

Indywidualne rozwiązania

● Proste rozliczanie kosztów energii elektrycznej dla
samochodów służbowych za pomocą aplikacji i karty
RFID (AMTRON® Premium)
● Stacje ładowania i ładowarki ścienne do zastosowań
komercyjnych lub przemysłowych, m.in. dla firm,
hoteli, sklepów, parkingów, miast itp.
● „MENNEKES ativo”: usługa rozliczeniowa wspierająca
operatorów punktów ładowania w monitorowaniu
i rozliczaniu procesów ładowania
● Szeroka gama akcesoriów do stacji ładowania
i ładowarek ściennych

Stan na: 01/2022 © EWS GmbH & Co. KG

Różnorodność produktów

