Fitxa de producte
Recàrrega
Mercat residencial i comunitats
de propietaris

Amb Recàrrega podràs tenir la teva instal·lació de recàrrega connectada al comptador
del teu habitatge d’una manera fàcil, ràpida i segura, amb facilitats de pagament
i possibilitat de finançament fins al 100 %. A més Naturgy gestiona les teves
subvencions, amb les quals podràs aconseguir fins al 70 % segons el pla MOVES III.

A la teva mida
Tu tries l’abast del servei que
vols i com vols pagar-lo, segons
les teves necessitats.

Cartera de producte
Naturgy posa a la teva
disposició una cartera de
carregadors per adaptar-se als
teus gustos i necessitats.

Senzillesa
Solució integral (subministrament
energètic + instal·lació +
carregador + legalització
+ gestió de subvencions +
serveis opcionals) amb un únic
interlocutor.

Sense increments de potència
Naturgy t’ofereix sistemes
d’equilibrament de potència i de
rearmament que et permetran no
haver de contractar més potència
per recarregar el vehicle elèctric.

Seguretat i qualitat
Naturgy realitzarà la teva
instal·lació amb qualitat i de
manera segura, i legalitzarà la
instal·lació resultant.

Garanties
Els carregadors que t’oferim
estan dotats de tecnologia
líder al mercat i inclouen una
garantia de producte de 3 anys
que ofereix el fabricant.

Equips i instal·lació
S’ofereixen principalment 3 models de carregador:

Carregador Efimob Halo
• Potència disponible
7,4 kW.
• Cable integrat Tipus 2
(longitud cable 7,5 m).
• Potència màxima de sortida
configurable.
• Lector RFID (inclou 2 targetes).
• Fabricat amb alumini reciclat.
• Detecció de fuites de corrent
continu.
• Il·luminació de cortesia.
• Garantia de producte oferta
pel fabricant: 3 anys.

Carregador Orbis Uni
• Potències disponibles
7,4 kW i 22 kW.
• Cable integrat Tipus 2
(longitud cable 5 metres)
• Potència màxima de sortida
configurable.
• Connectivitat WiFi.
• Comunicacions: App.
• Lector RFID (inclou 2 targetes).
• Detecció de fuites de corrent
continu.
• Equilibrament de potència
amb l’habitatge.
• Garantia de producte oferta
pel fabricant: 3 anys.

Carregador LITE Zero
•P
 otència disponible
7,4 kW.
•C
 able integrat Tipus 2
(longitud cable 5 metres).
•P
 otència màxima de sortida
configurable.
•P
 rogramació horària.
•C
 onnectivitat Bluetooth.
•C
 omunicacions: App.
•G
 arantia de producte oferta
pel fabricant: 3 anys.
•E
 quilibrament de potència
amb l’habitatge.
Opcions disponibles
•C
 able integrat Tipus 2
(longitud cable 7 metres).

En tots els casos, inclou també:
• Transport (illes incloses).
• Configuració del carregador, muntatge, instal·lació (fins a un màxim de 7,4 kW) i posada en marxa.
• Legalització de la instal·lació.

Identifiquem les teves necessitats de recàrrega actuals i futures per determinar la
infraestructura òptima que abasti el teu escenari actual, però que permeti l’ampliació
si hi ha perspectives de creixement.
La nostra solució de recàrrega es pot instal·lar
tant en una plaça de pàrquing d’habitatge
unifamiliar com en una plaça de pàrquing
d’una comunitat de propietaris.

Creixement desordenat

Creixement ordenat

Cambra de comptadors

Cambra de comptadors

Possibilitat de preinstal·lació de punts de
recàrrega a pàrquings de comunitats de
propietaris. Per a comunitats de propietaris
que volen realitzar una instal·lació de punts
de recàrrega ordenada, que permeti als veïns
connectar-se segons vagin canviant els vehicles
a híbrids endollables i elèctrics.

• Subministrament d’energia
de xarxa amb garanties d’origen
100 % renovable.

• Inclou servei de manteniment Servielectric
• Reparació multimarca d’electrodomèstics
i aire condicionat.
• Servei urgent en menys de 3 h.
• Un servei anual de manetes elèctric.

