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SERVICII

Te consiliem cu privire la reglementările actuale și îți oferim suport tehnic pentru instalarea 
echipamentelor.

Îți oferim tot materialul electric complementar, astfel încât să poți efectua instalarea.

Avem sprijinul companiilor de producție, specializate pe piața infrastructurii de reîncărcare 
pentru mobilitate electrică. 

Avem stocuri adecvate la fiecare punct de vânzare.

 • ASOCIAȚII DE PROPRIETARI  • CAMPING  • PARCĂRI PUBLICE
 • GARAJE PARTICULARE  • PARCĂRILE COMPANIILOR  • STAȚII DE CARBURANT
 • PARCĂRI MUNICIPALE  • CENTRE COMERCIALE
 • HOTELURI  • DRUMURI PUBLICE DIN ORAȘ

Vehiculele electrice sunt unul dintre principalele pariuri 
ale companiilor auto și ale instituțiilor publice. Acest tip 
de vehicule este deja o realitate în orașele noastre, iar 
piața lor se bucură de un potențial de creștere enorm. 

PROMELEK XXI îți oferă infrastructuri de reîncărcare 
pentru toate tipurile de spații.

VEHICUL ELECTRIC
SOLUȚII DE REÎNCĂRCARE
INTELIGENTĂ PENTRU
VEHICULE ELECTRICE



PRODUSE
SISTEME DE REÎNCĂRCARE PENTRU TOATE MEDIILE

SISTEME REÎNCĂRCARE LA DOMICILIU

Echipamente de instalat în medii casnice și     
optimizate pentru a oferi un raport calitate / 
cost excelent și pentru a putea fi utilizate simplu 
și intuitiv. Acestea pot fi echipate cu protecții, 
sporindu-le robustețea și siguranța sau li se 
poate încorpora un contor de energie pentru a 
controla consumul reîncărcării vehiculului elec-
tric.

SISTEME REÎNCĂRCARE PENTRU
EXTERIOR

Echipamente pentru medii exterioare, proiec-
tate cu o rezistență mai mare. Această gamă 
este  concepută pentru a fi instalată în locuri 
precum drumurile publice sau suprafețele mari. 
De asemenea, sunt echipate cu comunicații 
(protocol precum OCPP), contoare de energie, 
sisteme de acces și preplată, astfel încât acestea 
să poată fi pe deplin autonome.

SISTEME REÎNCĂRCARE PENTRU
INTERIOR

Echipamente concepute pentru medii interioa-
re sau exterioare cu un anumit tip de acoperiș. 
Cu un design mai robust și caracteristici pentru 
instalații mai avansate și complexe, cum ar fi 
parcările cu mai mulți utilizatori, parcurile auto 
sau parcările private.

SISTEME REÎNCĂRCARE RAPIDĂ

Stațiile de încărcare rapidă sunt echipamente 
care permit reîncărcarea în cel mai scurt timp 
posibil. Se pot utiliza atât pentru autoturisme, 
cât și pentru autobuze. Datorită utilizării curen-
tului continuu - prin protocoalele CCS Combo2 
și CHAdeMO - se obține o reîncărcare completă 
între 15 și 30 de minute în funcție de capaci-
tatea bateriilor, nivelul de descărcare și modelul 
stației.



SISTEME REÎNCĂRCARE BICICLETE SAU
VEHICULE UȘOARE

Montaj pe perete sau pe sol cu ajutorul acceso-
riilor. Predispoziție pentru comunicație cu apli-
cații de management. Dotate cu 1, 2 sau 4 prize 
schuko cu sau fără interblocaj, 3.7 kW fiecare. 

SISTEME REÎNCĂRCARE AUTOCONSUM,
REGENERABILE 

Soluții de autoconsum integrate cu sisteme de 
reîncărcare a vehiculelor electrice/sisteme de 
autoconsum cu acumulare în baterii de litiu.

PARIEM PE MOBILITATEA SUSTENABILĂ
OFERIM SOLUȚII DE INFRASTRUCTURĂ DE REÎNCĂRCARE COMBINATĂ
CU ENERGII REGENERABILE.

BATERII

MODUL FOTOVOLTAIC CLĂDIRE

PUNCTE DE REÎNCĂRCARE VEHICUL



PROIECTE DE REFERINȚĂ

CU INOVAȚIA ȘI SPRIJINUL
COMPANIILOR PRODUCĂTOARE DE TOP

 • SEDIU ELECTROMAGNETICA BUCUREȘTI - Stație de încărcare rapidă 50 kW DC

 • CLINICA MEDISPROF CLUJ NAPOCA - Stații de încărcare lentă 22 kW AC

 • PARKING-URI SUPRATERANE PRIMĂRIA CLUJ NAPOCA - Stații de încărcare combo - 50 kW DC + 22 kW AC 

 • SPITALUL JUDEȚEAN CLUJ - Stație de încărcare lentă 22 kW AC

 • DEALER AUTO VW - AUDI - AUTOWORLD - Stație de încărcare lentă 22 kW AC

 • SEDIU ELECTROGRUP BUCUREȘTI - Stație de încărcare lentă 11 kW AC

 • SEDIU ELDAM SIBIU -  Stație de încărcare lentă 22 kW AC

 • SEDIU CENTRAL PROMELEK XXI APAHIDA - Stație de încărcare lentă 22 kW AC

 • DEPOZIT CU VÂNZARE ELECTRIC SHOP CLUJ-NAPOCA - Stație de încărcare lentă 22 kW AC



SEDIUL CENTRAL ȘI
DEPOZIT LOGISTIC

+ 40 264 207 200
+ 40 264 232 092
Apahida jud. Cluj
Str. Libertății nr. 21

PROMELEK XXI SA

DEPOZIT CU VÂNZARE

+ 40 21 317 33 18
+ 40 21 317 33 12
București, Sector 6
B-dul Preciziei nr. 32

DEPOZIT CU VÂNZARE

+ 40 743 009 171 
+ 40 264 207 250
Cluj-Napoca
Str. Plevnei nr. 44

SHOWROOM LIFEEVOLUTION
www.lifeevolution.ro

+ 40 740 084 101
+ 40 264 207 250
Cluj-Napoca
Str. Plevnei nr. 44

www.promelek.ro

https://lifeevolution.ro/

