Produktblad
Våra tjänster och erbjudanden

Elbilsladdning
För er som vill framtidssäkra er fastighet och erbjuda möjlighet att ladda elfordon vid
hemmet. Vi är med från projektering, installation och driftsättning där våra kunniga
energiexperter tar fram den lösning som är optimal för er. Vi erbjuder med vår tjänst
för Elbilsladdningsstruktur även funktion för Eloptimering och fasbalansering för att
undvika dyra effekttoppar och höjda abonnemangsavgifter. Allt övervakas och styrs i
ett digitalt verktyg i din telefon eller dator. Tryggt och enkelt.

Genom att kombinera elbilsladdning med funktion för
Eloptimering och fasbalansering så undviks dyra effekttoppar genom styrning och övervakning. Vi är med
er hela vägen från projektering till löpande drift, och
hjälper till med ansökningar av investeringsbidrag. Laddinfrastrukturen kopplas upp i ett digitalt verktyg som
visualiserar laddning och som larmar när något inte står
rätt till. Löpande underhåll och service genomförs för
att säkerställa att anläggningen fungerar som den ska.
Följande ingår i en infrastruktur för elbilsladdning:
•
•
•
•
•
•
•

Projektering av optimal anläggning för Er
Installation, besiktning och driftsättning
Stöd att ansöka om investeringsbidrag
Löpande service och drift
Telefonservice dygnet runt
Digital övervakning och styrning
Eloptimering med fasbalansering (option)

Vad är nästa steg?
Vill du veta mer om elbilsladdning? Hör av dig till oss. Gå
in på Mina sidor eller mejla till tjanster@stockholmexergi.se

Pris: Offereras separat. Indikativ offert 0 kr, projektering för skarp offert: 1 750 kr (avräknas vid ev. avtal)

2020-09-01

Kundservice: 020-31 31 51 eller
kundservice@stockholmexergi.se

Läs mer på stockholmexergi.se
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Utvecklingen av antalet elbilar i samhället ökar exponentiellt. Genom att kunna erbjuda laddning vid hemmet
framtidssäkrar ni en attraktiv fastighet för de boende.
Laddinfrastruktur gör det möjligt att ladda bilen vid hemmet, anpassat utifrån Era förutsättningar och behov.
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Ladda bilen vid hemmet
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