
Komponenty najwyższej klasy

Gwarancja bezpieczeństwa

Plug & play – prosta instalacja

Intuicyjna obsługa

Zaawansowane funkcje

Polski producent

STACJE ŁADOWANIA 
SAMOCHODÓW 
ELEKTRYCZNYCH 



EMONE One
1-fazowa 3,6 kW i 7,2 kW

EMONE Two
1-fazowa 6 kW i 8 kW zasilana z 2 faz gniazda 3-fazowego

EMONE Three
3-fazowa 11 kW i 22 kW



poleca stacje EMONE



1-fazowa stacja ładowania typu plug & play nie wymaga instalacji przez elektryka. 
W wersji 3,6 kW stacja jest wpinana do zwykłego gniazdka wtyczką Schuko 230 V. 
W wersji 7,2 kW obciąża jedną wybraną fazę z gniazda trójfazowego (siłowego 32 A). 
Automatycznie monitoruje obciążenie sieci i dopasowuje moc ładowania 
do innych urządzeń włączonych w obrębie tej samej fazy – funkcja ta pozwala 
na ładowanie pełną dostępną mocą i przeciwdziała wyłączaniu zabezpieczeń 
(tzw. wybijaniu korków). 

EMONE One jest sterowana mikroprocesorowo i wyposażona jest w ekran 
dotykowy. Aktualizacje oprogramowania wzbogacające ładowarkę o nowe 
funkcje wykonywane są poprzez USB. 

Wersja 3,6 kW jest opcjonalnie dostępna z możliwością wypinania kabli, zarówno 
po stronie zasilania jak i ładowania. Umożliwia to łatwe dostosowanie stacji 
do gniazda siłowego lub innego wtyku w samochodzie, a także ułatwia przechowywanie.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE I ZALETY
•  Inteligentne monitorowanie sieci – natychmiastowa redukcja obciążenia przy wykryciu przeciążenia sieci
•  Plug & play, w zależności od wersji stacja wpinana jest do zwykłego gniazdka 230V lub gniazda siłowego 32A. 
 Nie wymaga instalacji przez uprawnionego specjalistę-elektryka 
•  BatteryCareTM – ładowanie z ochroną baterii przed przyspieszonym zużyciem  
•  ReVive Balancing – balansowanie baterii polegające na zapobieganiu postępującemu z czasem zużyciu  
 baterii i zmniejszeniu zasięgu samochodu
•  Aktualizacje – najnowsze oprogramowanie aktualizowane za pomocą portu micro USB
•  Odłączane kable – zarówno po stronie wejściowej, jak i wyjściowej (opcja)
•  2,8” ekran dotykowy – intuicyjna obsługa, monitoring wszystkich parametrów podczas ładowania
•  Stopień ochrony wodoodporności IP54 – może być stosowana na zewnątrz, także przy niekorzystnych  
 warunkach atmosferycznych
•  Sterowanie mikroprocesorowe
•  Bezpieczeństwo – zabezpieczenie typu RCD A

EMONE One
1-fazowa 3,6 kW i 7,2 kW

Schuko 
(230V)

Type 2

Wtyczka wyjściowa 
– do wyboru

Wtyczka wejściowa 
(zasilanie)

Type 1Przyłącze
trójfazowe



≥
≥

 EMONE One / 3,6 kW  EMONE One / 7,2 kW
 235 x 125 x 80  235 x 125 x 80
 3,3  3,3
  Kolorowy ekran TFT – 2,8” z ekranem dotykowym
  USB micro B (USB 2.0 lub nowszy)
  Zainstalowany, fabrycznie wyłączony (patrz instrukcja obsługi)
  PC + GFS, stal
  Montaż na ścianie wewnętrzny / zewnętrzny
                 Pomieszczenia zamknięte lub osłonięte, min. 1 m nad ziemią, osłonięte od bezpośredniego słońca.
  Dozwolona, obowiązują ograniczenia. Patrz instrukcja obsługi.
 Schuko (230V), opcjonalnie możliwość wypinania kabli.  IEC 60309, 3P+N+E (czerwona wtyczka, 5 styków, 32A).
 Skontaktuj się, jeśli potrzebujesz innego standardu.  Skontaktuj się, jeśli potrzebujesz innego standardu. 

  2 (dostępne inne opcje)
  Type2 (IEC 62196) lub Type1 (J1772)
  5 (dostępne inne opcje)
  200 — 240 V (AC) 
 3,6 kW  7,2 kW
 3,6 kW  7,2 kW
 16 A  32 A
  200 — 240 V (AC) jednofazowy
  Mode 2
          Przepięcie, zbyt niskie napięcie, przeciążenie (przeładowanie), uziemienie, przegrzanie. Zabezpieczenie typu RCD A
  95%
  0,99
   –30°C — +50°C  
   5% – 95% (bez kondensacji)
  IP54
  Nie dotyczy
  1%
  IEC 61851
  Opcjonalnie moduł Wfi-Fi
  Możliwe. Skontaktuj się z nami.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE I ZALETY
•  Inteligentne monitorowanie sieci – natychmiastowa redukcja obciążenia przy wykryciu przeciążenia sieci
•  Plug & play, w zależności od wersji stacja wpinana jest do zwykłego gniazdka 230V lub gniazda siłowego 32A. 
 Nie wymaga instalacji przez uprawnionego specjalistę-elektryka 
•  BatteryCareTM – ładowanie z ochroną baterii przed przyspieszonym zużyciem  
•  ReVive Balancing – balansowanie baterii polegające na zapobieganiu postępującemu z czasem zużyciu  
 baterii i zmniejszeniu zasięgu samochodu
•  Aktualizacje – najnowsze oprogramowanie aktualizowane za pomocą portu micro USB
•  Odłączane kable – zarówno po stronie wejściowej, jak i wyjściowej (opcja)
•  2,8” ekran dotykowy – intuicyjna obsługa, monitoring wszystkich parametrów podczas ładowania
•  Stopień ochrony wodoodporności IP54 – może być stosowana na zewnątrz, także przy niekorzystnych  
 warunkach atmosferycznych
•  Sterowanie mikroprocesorowe
•  Bezpieczeństwo – zabezpieczenie typu RCD A

Specyfikacja techniczna

PARAMETRY
Wymiary (mm)
Waga (netto, kg)
Interfejs
Port aktualizacji / rozszerzenia
BatteryCare™
Obudowa 
Metoda instalacji
Miejsce instalacji
Przenoszenie
Wtyczka wejściowa (zasilanie)

Długość kabla wejściowego (m)
Wtyczka wyjściowa
Długość kabla wyjściowego (m)
Zakres napięcia wejściowego
Moc typowa
Maksymalna znamionowa moc
Maksymalny prąd znamionowy (wersja 2.0)
Zakres napięcia wyjściowego
Standardy / tryby ładowania
Ochrona
Wydajność
Współczynnik mocy
Temperatura robocza
Wilgotność robocza
Poziom ochrony obudowy
Chłodzenie, poziom hałasu
Dokładność pomiaru (moc)
Spełnione standardy
Komunikacja
Znakowanie (Branding) 



Inteligentne urządzenie pozwalające przyspieszyć ładowanie samochodów 
wyposażonych w 1-fazową ładowarkę pokładową poprzez równomierne 
obciążenie dwóch faz i i tworzenie z nich jednej „superfazy”. Jest to szczególnie 
przydatne w sytuacji, kiedy instalacja elektryczna budynku nie dysponuje 
wystarczająco dużą mocą w obrębie jednej fazy. Emone Two jest idealna 
do samochodów takich jak Nissan LEAF, z ładowarką pokładową 6,6 kW, 
w których pozwala prawie dwukrotnie skrócić proces ładowania.

EMONE Two jak wszystkie nasze stacje, jest sterowana mikroprocesorowo 
oraz posiada wygodny ekran dotykowy. Dodatkowo istnieje możliwość wypinania 
kabli, zarówno po stronie zasilania jak i ładowania. 

Dzięki opcjonalnemu zabezpieczeniu typu RCD B, EMONE Two jest jedną 
z najbezpieczniejszych stacji oferowanych na rynku.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE I ZALETY
•  Inteligentne monitorowanie sieci – natychmiastowa redukcja obciążenia przy wykryciu przeciążenia sieci
•  Równomierne obciążanie dwóch faz i wytwarzanie z nich jednej – rozwiązuje to częsty problem zbyt słabej  
 fazy w połączeniu trójfazowym
•  BatteryCareTM – ładowanie z ochroną baterii przed przyspieszonym zużyciem  
•  ReVive Balancing – balansowanie baterii polegające na zapobieganiu postępującemu z czasem zużyciu  
 baterii i zmniejszeniu zasięgu samochodu
•  Aktualizacje – najnowsze oprogramowanie aktualizowane za pomocą portu micro USB
•  Wymienne kable – zarówno po stronie zasilania jak i ładowania
• Elastyczność – możliwość wypinania kabli
• 2,8” ekran dotykowy – monitoring wszystkich parametrów podczas ładowania
•  Aktywne chłodzenie
•  Sterowanie mikroprocesorowe
•  Bezpieczeństwo – ochrona typu RCD A  (RCD B jako opcja), zaawansowane zabezpieczenie przed 
 przeciążeniem i przegrzaniem.

EMONE Two
1-fazowa 6 kW i 8 kW zasilana z 2 faz gniazda 3-fazowego

Type 2

Wtyczka wyjściowa 
– do wyboru

Wtyczka wejściowa 
(zasilanie)

Type 1Przyłącze
trójfazowe



 EMONE Two / 6 kW  EMONE Two / 8 kW 
 330 x 240 x 130  380 x 270 x 130
 15  18
  Kolorowy ekran TFT — 2,8“ z ekranem dotykowym
  USB micro B (USB 2.0 lub nowszy)
  Zainstalowany, fabrycznie wyłączony (patrz instrukcja obsługi)
  PC + GFS, stal
  Montaż wewnątrz na ścianie
                 Pomieszczenia zamknięte lub osłonięte, min. 1m nad ziemią, osłonięte od bezpośredniego słońca.
  Dozwolona, obowiązują ograniczenia. Patrz instrukcja obsługi.
      IEC 60309, 3P+N+E (czerwona wtyczka, 5 styków, 16 A).         IEC 60309, 3P+N+E (czerwona wtyczka, 5 styków, 32 A). 
 Wymienna. Potrzebujesz innego standardu – skontaktuj się.   Wymienna. Potrzebujesz innego standardu – skontaktuj się.

  2 (dostępne inne opcje) 
  Type2 (IEC 62196) lub Type1 (J1772). Wymienna
  5 (dostępne inne opcje)
  200 — 240 V (AC) na fazę
 6,0 kW  8,0 kW
 6,25 kW  8,40 kW
 24 A  32 A
  210 — 250 V (AC) jednofazowy
  Mode 3 (z redukcją mocy I monitorowaniem obciążenia), Mode 2.
 Przepięcie, zbyt niskie napięcie, przeciążenie (przeładowanie), uziemienie, przegrzanie. Zabezpieczenie typu RCD A (RCD B – opcja)
   95%
   0,99
   –30°C — +50°C  
   5% — 95% (bez kondensacji)
  IP42
                     Aktywny, wentylator sterowany 49 dB od 1 m (montaż naścienny) – przy pełnej prędkości pracy
  1%
  IEC 61851
  Opcjonalnie moduł Wfi-Fi
  Możliwe, skontaktuj się z nami.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE I ZALETY
•  Inteligentne monitorowanie sieci – natychmiastowa redukcja obciążenia przy wykryciu przeciążenia sieci
•  Równomierne obciążanie dwóch faz i wytwarzanie z nich jednej – rozwiązuje to częsty problem zbyt słabej  
 fazy w połączeniu trójfazowym
•  BatteryCareTM – ładowanie z ochroną baterii przed przyspieszonym zużyciem  
•  ReVive Balancing – balansowanie baterii polegające na zapobieganiu postępującemu z czasem zużyciu  
 baterii i zmniejszeniu zasięgu samochodu
•  Aktualizacje – najnowsze oprogramowanie aktualizowane za pomocą portu micro USB
•  Wymienne kable – zarówno po stronie zasilania jak i ładowania
• Elastyczność – możliwość wypinania kabli
• 2,8” ekran dotykowy – monitoring wszystkich parametrów podczas ładowania
•  Aktywne chłodzenie
•  Sterowanie mikroprocesorowe
•  Bezpieczeństwo – ochrona typu RCD A  (RCD B jako opcja), zaawansowane zabezpieczenie przed 
 przeciążeniem i przegrzaniem.

Specyfikacja techniczna

≥
≥

PARAMETRY
Wymiary (mm)
Waga (netto, kg)
Interfejs
Port aktualizacji / rozszerzenia
BatteryCare™
Obudowa 
Metoda instalacji
Miejsce instalacji
Przenoszenie
Wtyczka wejściowa (zasilanie)

Długość kabla wejściowego (m)
Wtyczka wyjściowa
Długość kabla wyjściowego (m)
Zakres napięcia wejściowego
Moc typowa
Maksymalna znamionowa moc
Maksymalny prąd znamionowy (wersja 2.0)
Zakres napięcia wyjściowego
Standardy / tryby ładowania
Ochrona
Wydajność
Współczynnik mocy
Temperatura robocza
Wilgotność robocza
Poziom ochrony obudowy
Chłodzenie, poziom hałasu
Dokładność pomiaru (moc)
Spełnione standardy
Komunikacja
Znakowanie (Branding) 



EMONE Three to nasza najbardziej uniwersalna stacja. Może być stosowana jako wallbox 
lub jako stacja mobilna – np. do zabrania na działkę. Równomiernie obciąża 3 fazy 
z gniazda siłowego, umożliwiając ładowanie samochodu elektrycznego z mocą nawet 
22 kW. Dzięki zabezpieczeniu typu RCD B, EMONE Three zalicza się do najbezpieczniejszych 
stacji oferowanych na rynku. Co więcej, to zabezpieczenie pozwala zaoszczędzić 
na kosztownej przebudowie rozdzielni głównej w domu. 

Jest to produkt typu plug & play – wystarczy samodzielnie podłączyć stację do gniazda 
siłowego. Stacja, jak wszystkie produkty EMONE jest produkowana w Polsce z najwyższej 
jakości komponentów. Solidne przewody ładowania o przekroju żył 6 mm2 gwarantują 
wydajność, trwałość i wytrzymałość. Stacja automatycznie monitoruje obciążenie sieci 
i dopasowuje moc ładowania do innych urządzeń włączonych w obrębie tej samej fazy 
eliminując problem wyłączania zasilania poprzez bezpieczniki (tzw. wybijanie korków). 
EMONE Three jak wszystkie nasze stacje, jest sterowana mikroprocesorowo 
oraz posiada wygodny ekran dotykowy. 

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE I ZALETY
•  Inteligentne monitorowanie sieci – natychmiastowa redukcja obciążenia przy wykryciu przeciążenia sieci
•  Plug & play, w zależności od wersji wpinany jest do gniazda siłowego 16 A lub 32 A. Nie wymaga instalacji  
 przez uprawnionego specjalistę-elektryka 
•  BatteryCareTM – ładowanie z ochroną baterii przed przyspieszonym zużyciem  
•  ReVive Balancing –  balansowanie baterii polegające na zapobieganiu postępującemu z czasem zużyciu  
 baterii i zmniejszeniu zasięgu samochodu
•  Aktualizacje – najnowsze oprogramowanie aktualizowane za pomocą portu micro USB
•  2,8” ekran dotykowy – monitoring wszystkich parametrów podczas ładowania
•  Stopień ochrony wodoodporności IP54 – może być stosowana na zewnątrz, także przy niekorzystnych  
 warunkach atmosferycznych
•  Sterowanie mikroprocesorowe
•  Bezpieczeństwo – ochrona typu RCD B, zaawansowane zabezpieczenie przed przeciążeniem i przegrzaniem

EMONE Three
trójfazowa 11 kW i 22 kW

BESTSELLER

Type 2

Wtyczka wyjściowa Wtyczka wejściowa 
(zasilanie)

Przyłącze
trójfazowe



≥
≥

PARAMETRY
Wymiary (mm)
Waga (netto, kg)
Interfejs
Port aktualizacji / rozszerzenia
BatteryCare™
Obudowa 
Metoda instalacji
Miejsce instalacji
Przenoszenie
Wtyczka wejściowa (zasilanie)

Długość kabla wejściowego (m)
Wtyczka wyjściowa
Długość kabla wyjściowego (m)
Zakres napięcia wejściowego
Moc typowa
Maksymalna znamionowa moc
Maksymalny prąd znamionowy (wersja 2.0)
Zakres napięcia wyjściowego
Standardy / tryby ładowania
Ochrona
Wydajność
Współczynnik mocy
Temperatura robocza
Wilgotność robocza
Poziom ochrony obudowy
Chłodzenie, poziom hałasu
Dokładność pomiaru (moc)
Spełnione standardy
Komunikacja
Znakowanie (Branding) 

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE I ZALETY
•  Inteligentne monitorowanie sieci – natychmiastowa redukcja obciążenia przy wykryciu przeciążenia sieci
•  Plug & play, w zależności od wersji wpinany jest do gniazda siłowego 16 A lub 32 A. Nie wymaga instalacji  
 przez uprawnionego specjalistę-elektryka 
•  BatteryCareTM – ładowanie z ochroną baterii przed przyspieszonym zużyciem  
•  ReVive Balancing –  balansowanie baterii polegające na zapobieganiu postępującemu z czasem zużyciu  
 baterii i zmniejszeniu zasięgu samochodu
•  Aktualizacje – najnowsze oprogramowanie aktualizowane za pomocą portu micro USB
•  2,8” ekran dotykowy – monitoring wszystkich parametrów podczas ładowania
•  Stopień ochrony wodoodporności IP54 – może być stosowana na zewnątrz, także przy niekorzystnych  
 warunkach atmosferycznych
•  Sterowanie mikroprocesorowe
•  Bezpieczeństwo – ochrona typu RCD B, zaawansowane zabezpieczenie przed przeciążeniem i przegrzaniem

Specyfikacja techniczna

 EMONE Three / 11 kW  EMONE Three / 22 kW
 290 x 200 x 110  290 x 200 x 110
 4,9  4,9
  Kolorowy ekran TFT — 2,8” z ekranem dotykowym
  USB micro B (USB 2.0 lub nowszy)
  Zainstalowany, fabrycznie wyłączony (patrz instrukcja obsługi)
  PC + GFS, stal
  Montaż na ścianie wewnętrzny / zewnętrzny

               Pomieszczenia zamknięte lub osłonięte, min. 1 m nad ziemią, osłonięte od bezpośredniego słońca.
  Dozwolona, obowiązują ograniczenia. Patrz instrukcja obsługi.
        IEC 60309, 3P+N+E (czerwona wtyczka, 5 styków, 16 A).   IEC 60309, 3P+N+E (czerwona wtyczka, 5 styków, 32 A). 
 Wymienna. Potrzebujesz innego standardu – skontaktuj się.     Wymienna. Potrzebujesz innego standardu – skontaktuj się. 

  2 (dostępne inne opcje)
  Type2 (IEC 62196)
  5 (dostępne inne opcje)
  200 — 240 V (AC) na fazę 
 11 kW  22 kW
 11 kW  22 kW
 16 A  32 A
  200 — 240 V (AC) jednofazowy
  Mode 3 (z redukcją mocy I monitorowaniem obciążenia), Mode 2.
         Przepięcie, zbyt niskie napięcie, przeciążenie (przeładowanie), uziemienie, przegrzanie. Zabezpieczenie typu RCD B
  95%
  0,99
   –30°C — +50°C  
   5% – 95% (bez kondensacji)
  IP54
  Nie dotyczy
  1%
  IEC 61851
  Opcjonalnie moduł Wfi-Fi
  Możliwe. Skontaktuj się z nami.



e-mail: info@electromobility.one 
t: +48 22 308 00 09 

www.electromobility.one

EEC SP. Z O. O. 
00-175, Warszawa
Al. Jana Pawła II 80/F35
NIP 525-25 39-238


