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EVI  נבנתה על התשתית של חברת
A.G.S.P–פ .ס.ג.א

שנה בייזום ופיתוח פרויקטים בתחום החשמל25-פועלת למעלה מ

מגוון פרויקטים רחב:

מסחר ובנייה למגורים, בנייני משרדים

תשתיות חשמל ברמה ארצית ועירונית

פיתוח ציבורי

תאורת רחוב

ייצור לוחות חשמל בעלי תו תקן ישראלי

בין לקוחותינו:

תעשיינים ועסקים גדולים, חברות הייטק

חברות ציבוריות

גופים ממשלתיים ותאגידים עירוניים

קופות חולים ובתי חולים

יבואני רכב

משרדינו ומפעל תכנון וייצור הלוחות ממוקמים בבניין בבעלותנו בפתח תקווה

http://www.agsp.co.il/index.asp
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...פ.ס.ג.הייחודיות של א

פ הינה קבלן חשמל רשום בענפים הבאים.ס.ג.חברת א:

 (בלתי מוגבלפרוייקטהיקף )160ענף

 (תשתיות חוץ)270, 260, 250ענפים

טכנאים וחשמלאים מוסמכים, מהנדסים: אנשי מקצוע מעולים

שימוש בשיטות ניהול פרויקטים מתקדמות

תהליכי אבטחת איכות מובנים

ניסיון עשיר ומוניטין מעולה

 אישורISO 9001 2015

 גבעתיים, פתח תקוה)חברה קבלנית בעלת סיווג מתאים ובעלת ניסיון רב בעבודה מול רשויות  ,
(ועוד, תל אביב
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...EVIהיתרונות של 

תוכנות ניהול מתקדמות /נציגות בלעדית של ספקי עמדות טעינה
המובילים באירופה

ניסיון וידע נרחבים בפרויקטים בתחום החשמל

היכרות וידע מעמיקים בתקנים בתחום החשמל

  היכרות מעמיקה עם עולם הרכב וקשרים עם השחקנים המובילים
בשוק  

גב פיננסי איתן
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התקני טעינה למרחב הציבורי
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אנגליה, Rolec: היצרן
Autocharge: דגם

:תכונות עיקריות
3מוד IEC-61851טעינה מהירה בהתאם לתקן •
שקע טעינה בודד או כפול•
(AC)ו "ק22, ו"ק11, ו"ק7.2, ו"ק3.6: הספקי טעינה•

הגנה אינטגרלית בפני זרם יתר וזרם זליגה•
IEC-62196 (type 2)שקע טעינה תואם תקן •

(קווי או אלחוטי)OCPPממשק ניהול מתוחכם תואם •
IP-54מוגן מזג אויר ברמה •

CEאישור •

:יתרונות
יכולת ניהול עומסים•
MID Class 1מד הספק לפי תקן •

תשלום באמצעות אפליקציה בטלפון הנייד  •
נוחות ופשטות בהתקנה ובתחזוקה השוטפת•
ומעכב בעירהUVבקרינת , בנוי מחומר עמיד בקורוזיה•
מוגן בפני חבלה מכוונת•
התאמת צבעים ולוגו על פי דרישות הלקוח•

:מתאים להתקנה ב
שפת הרחוב•
חניונים עיליים או תת •

קרקעיים
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:מתאים להתקנה ב
חניונים עיליים או תת •

קרקעיים

התקני טעינה למרחב הציבורי

אנגליה, Rolec: היצרן
SecuriCharge: דגם

:תכונות עיקריות
3מוד IEC-61851טעינה מהירה בהתאם לתקן •
שקע טעינה בודד או כפול•
(AC)ו "ק22, ו"ק11, ו"ק7.2, ו"ק3.6: הספקי טעינה•

הגנה אינטגרלית בפני זרם יתר וזרם זליגה•
IEC-62196 (type 2)שקע טעינה תואם תקן •

(קווי או אלחוטי)OCPPממשק ניהול מתוחכם תואם •
IP-54מוגן מזג אויר ברמה •

CEאישור •

:יתרונות
שקע מוגן עם תריס נעילה•
MID Class 1מד הספק לפי תקן •

תשלום באמצעות אפליקציה בטלפון הנייד  •
נוחות ופשטות בהתקנה ובתחזוקה השוטפת•
ומעכב בעירהUVבקרינת , בנוי מחומר עמיד בקורוזיה•
מוגן בפני חבלה מכוונת•
התאמת צבעים ולוגו על פי דרישות הלקוח•
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:תכונות עיקריות
3מוד IEC-61851טעינה בהתאם לתקן •
(AC)ו "ק7.2, ו"ק3.6: הספקי טעינה•

הגנה אינטגרלית בפני זרם יתר וזרם זליגה•
IEC-62196 (type 2)שקע טעינה תואם תקן •

נורית חיווי מצב הטעינה•
(GPRS)ממשק ניהול אלחוטי •

:יתרונות
מטר תואם תקן  6חלד בגובה -עמוד תאורה עשוי פלדת אל•

BSEN14612009 , מטר1יחד עם בסיס התקנה בעומק
לומן7000ואט 56חסכונית LEDתאורת •
שעות100,000, שנה20זמן פעולה של , IP66עמיד בתקן •
תשלום באמצעות אפליקציה בטלפון הנייד  •
UVבנוי מחומר עמיד בקורוזיה ובקרינת •

התאמת צבעים ולוגו על פי דרישות הלקוח•

אנגליה, Rolec: היצרן
StreetCharge: דגם V1

התקני טעינה למרחב הציבורי

:מתאים להתקנה ב
שפת הרחוב•
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:תכונות עיקריות
3מוד IEC-61851טעינה בהתאם לתקן •
(AC)ו "ק7.2, ו"ק3.6: הספקי טעינה•

הגנה אינטגרלית בפני זרם יתר וזרם זליגה•
IEC-62196 (type 2)שקע טעינה תואם תקן •

נורית חיווי מצב הטעינה•
(GPRS)ניהול מתוחכם אלחוטי •

IP-54מוגן מזג אויר ברמה •

CEאישור •

:יתרונות

תשלום באמצעות אפליקציה בטלפון הנייד  •
UVבנוי מחומר עמיד בקורוזיה ובקרינת •

מוגן בפני פגיעה•
התאמת צבעים ולוגו על פי דרישות הלקוח•

אנגליה, Rolec: היצרן
StreetCharge: דגם V2

התקני טעינה למרחב הציבורי

:מתאים להתקנה ב
שפת הרחוב•
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:תכונות עיקריות
3מוד IEC-61851טעינה מהירה בהתאם לתקן •
(AC)ו "ק22, ו"ק11, ו"ק7.2, ו"ק3.6: הספקי טעינה•

DCכולל זליגת , הגנה אינטגרלית בפני זרם יתר וזרם זליגה•

MID Class 1מד הספק לפי תקן •

IEC-62196 (type 2)שקע טעינה תואם תקן •

(קווי או אלחוטי)OCPPממשק ניהול מתוחכם תואם •
ניהול הספק ללא צורך בחיבור תקשורת וללא עלויות נלוות•
IP-54מוגן מזג אויר ברמה •

CEאישור •

:יתרונות
RFIDבאמצעות טלפון נייד או : גמישות בתשלום•

אינטגרלי חוסך בעלויות ההתקנהDCזיהוי זליגת •
נוחות ופשטות בהתקנה ובתחזוקה השוטפת•
•ZE ready
התאמת צבעים ולוגו על פי דרישות הלקוח•

התקני טעינה למרחב הציבורי

אוסטריה, Keba: היצרן
Wallbox: דגם P30

:מתאים להתקנה ב
שפת הרחוב•
חניונים עיליים או תת •

קרקעיים
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:תכונות עיקריות
Mode 4טעינה מהירה •

 CHAdeMO, CCS, AC Type-2: שקעי טעינהבמיגווןתומך •

ACו "קDC +43ו "ק50: הספקי טעינה•

OCPPממשק למערכת ניהול מתקדמת באמצעות פרוטוקול •

LAN, 3G, Wifiתקשורת קווית או אלחוטית •

:  יתרונות
טעינה מהירה של מגוון דגמי רכבים•
דקות30-תוך פחות מ80%עד 0•
AC-וDCטעינה בו זמנית •

RFIDבאמצעות טלפון נייד או : גמישות בתשלום•

•ZE ready
נוחות ופשטות בהתקנה ובתחזוקה השוטפת•
C4הגנה בפני קורוזיה ברמה •

התקני טעינה למרחב הציבורי

פורטוגל, Efacec: היצרן
QC 45: דגם

:מתאים להתקנה ב
שפת הרחוב•
תחנות  , תחנות דלק•

עצירה בשולי כביש 
מהיר

חניון מהיר•
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:תכונות עיקריות
Mode 4טעינה אולטרה מהירה •

וולט920מתח טעינה עד •
CCS: ממשק טעינה•

DCו "ק350ו או "ק150: הספקי טעינה•

OCPPממשק למערכת ניהול מתקדמת באמצעות פרוטוקול •

LAN, 3G, Wifiתקשורת קווית או אלחוטית •

:  יתרונות
טעינה אולטרה מהירה של מגוון דגמי רכבים  •
דקות10עד 5תוך 80%עד 0•
טעינת אוטובוסים•
RFIDבאמצעות טלפון נייד או : גמישות בתשלום•

•ZE ready

התקני טעינה למרחב הציבורי

פורטוגל, Efacec: היצרן
HV175, HV350: דגם

:מתאים להתקנה ב
שפת הרחוב•
תחנות  , תחנות דלק•

עצירה בשולי כביש 
מהיר



Thank You !

03-8070080
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