VEGGSTÖÐ MEÐ 1 TENGLI
SÍÐA 1/2
Kæri rekstraraðili,
Ísorka vill bjóða öllum sérstakt tilboð á hleðslustöðvum sem vilja koma upp hleðslulausnum við húsakynni sín ásamt
50% afslátt af öllum þjónustugjöldum til tveggja ára.
Þetta tilboð er sett fram sérstaklega í tengslum við styrk orkusjóðs til uppsetningar á hleðslustöðvum fyrir rafbíla við
gististaði. Sjá nánar smelltu hér.
Styrkur er að hámarki 50% fyrir kaup á búnaði og uppsetningu.
Hleðslustöðvar auka þjónustu við ferðamenn, starfsmenn og aðra á svæðinu. Þær eru einnig gríðarlegt aðdráttarafl
fyrir fólk sem er á bíl með tengli og með því að setja hleðslustöðina í rekstrarkerfi Ísorku er hún sýnileg í gagnagrunni
Ísorku sem telur um 1400 skráða notendur hérlendis. Þegar stöð er tengd í Ísorku kerfið fer hún einnig sjálfkrafa í aðrar
reikiþjónustur og gagnagrunni sem notendur hafa aðgang að t.d. Hubject, plugsurfing og Garmin. Hleðslustöðvarnar
eru gagnvirkar og geta þannig nýst sem tekjulind ásamt því að auka samkeppnisforskot gististaða.

Hlutverk Ísorku.
Ísorka annast styrkumsókn í samráði við umsækjanda. Með því skuldbindir umsækjandi sig til
þess að ganga að þessu tilboði með kaup á stöðvum og þjónustu af Ísorku. Allar stöðvar fara í
gagnagrunn og er með þvi sýnilegar fyrir alla rafbílaeigendur í heiminum.

Innifalið er

Þjónustugjöld, per mánuð.
Fullt verð 			
3.995 kr. m/vsk
Tilboð með styrkveitingu
1.997 kr. m/vsk*
*Miðað við tveggja ára samning

Með samtarfi við Ísorku þarft þú
ekki að hafa áhyggjur af neinu.

•
•
•
•
•
•

Rekstrarkerfi og mínar síður stöðvareiganda
Verðstjórnun á sölu rafmagns
24 tíma þjónusta / Neyðarsími
Greiðslumiðlun
Álagstýring rafmagns
Stöð í Ísorku appinu

Eina sem þú þarft að gera er að
fylla út umsókn á
www.isorka.is/styrkur

Lýsing

Tækni

Verð

Notendavæn

LAN / 3G

Glæsileg hönnun

16/32 Amper

Listaverð
259.900 kr. m/vsk

Innbyggð Orkumæling

Spenna 230/400 Volt

Tilboð

Stillanleg álagsdreifing

Mode 3 charging

239.900 kr. m/vsk*

Aðgangsstýring

IP45 / IK10

DC 6ma lekaöryggi

Hitaþol : -25° til +50°

MID raforkumælir

Rauntíma upplýsingar
í appi

SMELLTU HÉR

*Tilboðsverð fyrir
samtök ferðaþjónustunnar
Verð á staur undir stöð
49.900 kr. m/vsk

Ísorka ICU Eve er sýnileg í gagnagrunnum og er hægt að nálgast raunatíma upplýsingar um stöðu hleðslu. Stöðin kemur
snúrulaus sem þýðir að hægt er að hlaða allar gerðir rafbíla í heiminum og tengið á henni er staðlað Type2 tengi eins og er
á öllum almenningshleðslustöðvum. Stöðvarnar eru þriggja fasa og eru því tilbúnar í framtíðina. Stöðin er einnig með OCPP
staðli sem gerir kleift að tala við skýjalausnir.
www.isorka.is - Nánari upplýsingar eru veittar í síma 7828282 - jonarni@isorka.is

HLEÐSLUSTAUR MEÐ 2 TENGLUM
SÍÐA 2/2
Kæri rekstraraðili,
Ísorka vill bjóða öllum sérstakt tilboð á hleðslustöðvum sem vilja koma upp hleðslulausnum við húsakynni sín ásamt
50% afslátt af öllum þjónustugjöldum til tveggja ára.
Þetta tilboð er sett fram sérstaklega í tengslum við styrk orkusjóðs til uppsetningar á hleðslustöðvum fyrir rafbíla við
gististaði. Sjá nánar smelltu hér.
Styrkur er að hámarki 50% fyrir kaup á búnaði og uppsetningu.
Hleðslustöðvar auka þjónustu við ferðamenn, starfsmenn og aðra á svæðinu. Þær eru einnig gríðarlegt aðdráttarafl
fyrir fólk sem er á bíl með tengli og með því að setja hleðslustöðina í rekstrarkerfi Ísorku er hún sýnileg í gagnagrunni
Ísorku sem telur um 1400 skráða notendur hérlendis. Þegar stöð er tengd í Ísorku kerfið fer hún einnig sjálfkrafa í aðrar
reikiþjónustur og gagnagrunni sem notendur hafa aðgang að t.d. Hubject, plugsurfing og Garmin. Hleðslustöðvarnar
eru gagnvirkar og geta þannig nýst sem tekjulind ásamt því að auka samkeppnisforskot gististaða.

Hlutverk Ísorku.
Ísorka annast styrkumsókn í samráði við umsækjanda. Með því skuldbindir umsækjandi sig til þess að ganga að þessu
tilboði með kaup á stöðvum og þjónustu af Ísorku. Allar stöðvar fara í gagnagrunn og er með þvi sýnilegar fyrir alla
rafbílaeigendur í heiminum.

Þjónustugjöld, per mánuð.
Fullt verð 			
7.990 kr. m/vsk
Tilboð með styrkveitingu
3.995 kr. m/vsk*
*Miðað við tveggja ára samning

Með samtarfi við Ísorku þarft þú
ekki að hafa áhyggjur af neinu.
Eina sem þú þarft að gera er að
fylla út umsókn á
www.isorka.is/styrkur

Innifalið er
•
•
•
•
•
•

Rekstrarkerfi og mínar síður stöðvareiganda
Verðstjórnun á sölu rafmagns
24 tíma þjónusta / Neyðarsími
Greiðslumiðlun
Álagstýring rafmagns
Stöð í Ísorku appinu

SMELLTU HÉR

Lýsing

Tækni

Verð

Notendavæn

LAN / 3G

Glæsileg hönnun

2x Type 2 tenglar 22 kW.

Listaverð
749.900 kr. m/vsk

Innbyggt yfirálagsöryggi*

32 Amper - 400 volt

Innbyggður RCD B*

Mode 3 charging

MID Raforkumælir á
hvern tengil

IP54 / IK10

Tengist við rekstrarkerfi
og álagstýringar

Hitaþol -30°C til +50°C
OCPP 1.5 og 1.6

Tilboð
699.900 kr. m/vsk*
*Tilboðsverð fyrir
samtök ferðaþjónustunnar
**Hægt að fá sem veggstöð með
2 tenglum á 619.900 kr.

*sjálfvirkt á hvern tengil

Ísorka Circontrol eVolve Smart stöðvarnar koma snúrulausar sem þýðir að hægt er að hlaða alla gerðir rafbíla í heiminum.
Þessar stöðvar eru með sjálfvirkjum lekaliðum á hvern tengil sem tryggir nánast 100% uppi tíma á stöðvunum. Þær koma
þriggja fasa og eru því tilbúnar í framtíðina. Stöðin er einnig með OCPP staðli sem gerir kleift að tala við skýjalausnir.
www.isorka.is - Nánari upplýsingar eru veittar í síma 7828282 - jonarni@isorka.is

