
Charging Your Way

 פתרונות טעינה לרכבים חשמליים. 
 on-line רשת טעינה ארצית מבוקרת ומנוטרת

עם מגוון פתרונות טעינה מתקדמים, ביתיים, 
עסקיים וציבוריים.



טעינה ביתית
תחנת ה'תדלוק' הפרטית שלכם – 

פשוט, נוח ו... קרוב

עמדת טעינה פונקציונאלית וידידותית למשתמש	 
פתרון אולטימטיבי לבתים פרטיים ומשותפים	 
עיצוב מודולארי מתקדם, עמיד ואסתטי	 
מערכת מקוונת למעקב וחיובים מובנית  	 
קלה להתקנה, קלה לשימוש, קלה לשדרוג	 
מתאימה לכל סוגי הרכבים החשמליים – הקיימים והעתידיים	 

3.7-22kW 
Elvi 

מפרט טכני
kW, 7.4 kW, 11 kW, 22 kW 3.7קיבולת טעינה

סוג SAE J1772( 1(תקע

)EN/IEC 62196-2( 2 סוג

4 או 8 מטראורך הכבל

1מספר המחברים

WiFi  2.4/5 GHz / Bluetooth 4.0תקשורת תקנית

)UMTS )EU/US/JPNתקשורת אופציונלית

פוליקרבונטקופסת מוצר

161x328x186 מ״מממדים )רוחב x אורך x עומק(

6-11 ק״גמשקל

על גבי קיר או על מוטהרכבה

שחורצבעים

לבן

3.7-22kW

BusinessLine

הפתרונות שאנו מציעים
הפתרונות שלנו 'מּונעים' מתוך הקפדה חסרת פשרות על מצוינות ואמינות.

מהתקנה והטמעה מקוונת שלהם בכל תחנה, ועד למעקב החיוב על כל טעינה, פתרונות הטעינה שלנו לרכבים 
חשמליים מבטיחים מקסימום החזר השקעה ומינימום עלויות תפעול. 

כך אנחנו יכולים להבטיח שכל אחד, בכל מקום, יוכל לתפעל ולנהל את תחנת הטעינה שלו בקלות וביעילות. 



מפרט טכני
kW, 7.4 kW, 11 kW, 22 kW 3.7קיבולת טעינה

סוג SAE J1772( 1(תקע

)EN/IEC 62196-2( 2 סוג

6 או 8 מטר )כבל קבוע אופציונלי - ישר או ספירלי(אורך הכבל

1 או 2מספר המחברים

בקר עם קורא GPS / GSM / UMTS / GPRS Modem / RFIDתקשורת תקנית

פוליקרבונטקופסת מוצר

מחבר 205x600x255 1 מ״מממדים )רוחב x אורך x עומק(

2 מחברים 410x600x255 מ״מ

11 ק״גמשקל

על גבי קיר או עמוד נירוסטההרכבה

כחול RAL 5017צבעים

RAL 7042 אפור בהיר

RAL 9016 לבן

טעינה לעסקים
כשאתם עובדים, גם הוא עובד, בשבילכם

עמדת טעינה עמידה הדורשת תחזוקה מועטה	 
אפשרות לטעינת שני רכבים במקביל	 
ניתנת לתפעול ולניטור מרחוק )מעדכון תעריפים ועד עדכון תוכנה(	 
יכולת ויסות אנרגיה ועומסים באופן חכם ויעיל 	 
זמינה עם מחבר יחיד או כפול	 
זמין עם שני סוגי כבלי טעינה )אופציונליים( 	 
אפשרות אינטגרציה עם מגוון ספקי תוכנה 	 
מטען אנטי ונדאלי ועמיד מפני אש ותנאי חוץ	 

3.7-22kW

BusinessLine



 פתרון הטעינה למרחב הציבורי 
חונים, טוענים ונוסעים

טעינה ציבורית

עמדת הטעינה החזקה והמותאמת ביותר לטעינה אורבנית	 
עמידה, מאסיבית ודורשת תחזוקה מועטה	 
יכולת התממשקות לכל רשת מבטיחה פעולה רציפה ויעילה בכל עת	 
ניתנת לתפעול ולניטור מרחוק )מעדכון תעריפים ועד עדכון תוכנה(	 
אפשרות לטעינת שני רכבים במקביל	 
תצוגת לד למעקב אחר מצב הטעינה	 
אפשרות אינטגרציה עם מגוון ספקי תוכנה	 

PublicLine
11-22kW 

מפרט טכני
kW and 22 kW 11קיבולת טעינה

סוג SAE J1772( 1(תקע

)EN/IEC 62196-2( 2 סוג

2מספר המחברים

בקר עם קורא GPS / GSM / UMTS / GPRS Modem / RFIDתקשורת

פלדת אל-חלדקופסת מוצר

225x1250x350 מ״מממדים )רוחב x אורך x עומק(

30 ק״גמשקל

על גבי יסודותהרכבה

אפור גרפיט RAL 7024צבעים

RAL 9016 לבן



Fast Charging  
solution

50-150kW 

מפרט טכני
kW 50-150קיבולת טעינה

מצב 4 )טעינה DC - ChaDeMo ו-CCS 2(סוגי טעינה

מצב 3 )סוג AC - 2( אופציונלי

מצב 2 )סוג E/F( אופציונלי

)EN/IEC 61851(

סוג CCS 2 / ChaDeMo / AC 2סוגי כבלים קבועים

1 עד 3מספר כבלים קבועים

4.5 מטראורך כבל קבוע
3.75 מטר עם כבל חוזר מעצמו )אופציונלי(

סוג AC - 2, סוג E/Fסוגי שקעים

GSM / GPRS / UMTS או אתרנט  תקשורת

פח מגולוון )שלד( אלומיניום )חיפוי( פלדת אל-חלד )עמוד(קופסת מוצר

450x1920x820 מ״מ, יחידה דו-כיווניתממדים )רוחב x אורך x עומק(

450x1920x920 מ״מ, יחידה תלת-כיוונית

395 ק״ג עם מארז סוללותמשקל

350 ק״ג ללא מארז סוללות

על גבי רצפה / קרקע )אופציונלי עם הידוק / ערכת איטום(הרכבה

 מטען אולטימטיבי המציב רף חדש
)50-150kW( לעמדות טעינה אולטרה מהירות

טעינה מהירה

טעינה של עד 125 ק"מ בתוך 30 דקות	 
יכולת ויסות אנרגיה ועומסים באופן חכם ויעיל	 
מותאם היטב לכל תצורת התקנה בעולם	 
ניהול רשת חכם ויעיל ע״י שימוש באחסון אופציונאלי בסוללה	 
"שגר ושכח" - קשיח ועמיד לאורך זמן, דורש תחזוקה מועטה	 
ידידותי, בטוח למשתמש ומותאם לכל סוגי הרכב	 
מגיע במגוון דגמים נוספים	 



פלטפורמה חכמה לניהול טעינה

תוכנת ניהול

 	Plug-In-ו EV ניהול רשת הטענה ארצית לרכבי
ניהול לקוחות ומשתמשים	 

ניהול BILLING עבור כל סוגי הלקוחות הטוענים: לקוחות פרטיים, ועדי 	 
בתים, עסקים וארגונים, ציי רכב ובמרחב הציבורי

הגדרת תעריפי חיוב משתנים ע"פ דרישה וסוג לקוח	 
ניהול תוכנות עסקיות ברזולוציה של המטען הבודד	 
ניהול, ניטור ומתן פתרונות טכניים לכל סוגי המטענים מרחוק 	 

)ביתיים וציבוריים( 



למה אנחנו
ניהול 

תוכנת הניהול המתקדמת והמקוונת שלנו מאפשרת 
מעקב אוטומטי וחיוב של כל טעינה בודדת

אינטליגנציה 
טעינה חכמה, איזון העומס, שליטה מרחוק ותמחור 

דינמי מאפשרים טעינה יעילה בכל עת

חדשנות 
אנחנו מטפחים חדשנות תוך שימוש ברכיבים 
 EVBOX מתקדמים ביותר עם ניסיון עולמי של

ומומחיות 

פשטות 
עמדות הטעינה שלנו מגיעות במגוון יכולות 

טעינת AC החל מ-3.7kW עד 22kW וטעינת 
DC עד 375kW ומתאימות לכל סוגי מכוניות 

 .Plug-In-החשמליות וה 
טעינה פשוטה וחלקה ללא מאמץ 

עמידות 
 עיצוב מודולרי וייחודי מקנה עמידות ואמינות

לאורך זמן

אמינות 
 אנו מספקים את האיכות הגבוהה ביותר, 

בכל עת, ובכל רמת טעינה נדרשת



אודות אורד
אורד בע"מ הינה חברה ישראלית הנסחרת בבורסה בת"א, ותיקה ומנוסה )ותק 
של 45 שנה(, בעלת מומחיות הנדסית ומתן פתרונות כוללים בארץ ובעולם 
בפרויקטים המאופיינים במורכבות טכנולוגית גבוהה בתחומי הביטחון ובטיחות, 
 )PV( תשתיות ומערכות אלקטרומכניות, תקשורת, מערכות אנרגיה סולארית

ורשת הטענת רכבים חשמליים.

מחויבותה של אורד למצוינות באה לידי ביטוי בכל שלבי התכנון, היישום 
והתחזוקה של פרויקטים נרחבים, כאשר החברה מביאה לידי ביטוי יכולות 
הנדסיות גבוהות בשלבי התכנון והיישום. וכמו כן מספקת החברה תמיכה 
ואחזקה שוטפת 24/7 באמצעות פריסה ארצית– אילת, באר-שבע, ירושלים, 
חולון )HQ( והקריות הנותנת יתרון משמעותי ליכולת מתן מענה ללקוחותיה 

בכל רחבי הארץ בכל רגע נתון.

אורד החלה לעסוק בתחום של "רשת טעינה עבור רכבים חשמליים" בשנת 2017, 
מתוך ראייה אסטרטגית ושימוש ביכולות וניסיון החברה בתחום התשתיות, 
 EVCharge תמיכה ושירות בפריסה ארצית, והקימה לצורך כך את חברת הבת
אשר חתמה על הסכם הפצה עם חברת EVBOX ההולנדית מתאגיד האנרגיה 

הצרפתי Engie כמפיצה בישראל. 

EVBox מייצרת ומתקינה עמדות טעינה חשמליות מתקדמות ביותר, לרבות 
שליטה וניטור מרחוק. לחברה יכולת ניהול הרשאות, Billing, באמצעות תוכנת 

ניהול מתקדמת ביותר המפעילה כיום כ50,000 מטענים ברחבי אירופה.

 ,)PublicLine( מציעה עמדות מנוהלות לפריסת רשת במרחב הציבורי EVCharge
במגזר העסקי )BusinessLine( כמו כן עמדות לציי רכב והתקנת עמדות ביתיות 
)Elvi(. בנוסף עמדות טעינה מהירות ואולטרה-מהירות אשר יותקנו בדרכים 

הראשיות.

לאורד מערך שרות ואחזקה בפריסה גיאוגרפית נרחבת ב-5 מרכזי שרות מדן 
ועד אילת, הכולל הסכמי שרות )SLA(, במגוון אפשרויות לפי צרכי הלקוח. 

החברה מפעילה מוקד 24/7 לטיפול בקריאות שרות המותאם הן ללקוחות 
עסקיים )B2B( והן ללקוחות פרטיים )B2C( ומגובה בתוכנת מוקד ייעודית, שיגור 
טכנאים אזוריים לטיפול בתקלות. מערך השרות מכיל מכלול לוגיסטי ותפעולי 
נרחב של למעלה מ-120 ניידות שרות ב-5 מרכזי שרות בארץ, הסכמי שרות בכל 
 on-line הרמות על פי דרישת הלקוח, ניטור מרחוק של עמדות הטעינה ומענה

בדגש על איכות שרות היוצר יחסים ארוכי טווח עם הלקוחות. 

רח’ המשביר 4, חולון 5885521
טל. 03-557-6666 / פקס. 03-556-0779

info@evcharge.co.il / www.evcharge.co.ilCharging Your Way

להלן התקנים המיושמים בחברה: 

- ניהול האיכות   ISO 9001

ISO 18001 – בטיחות ובריאות בתעסוקה

ISO 14000 – ניהול איכות סביבה 

ISO 27001 – מערכת ניהול אבטחת מידע 

חיפה

חולון

ירושלים

באר שבע

אילת

 אזור
המרכז

 אזור
הדרום

 אזור
אילת

 אזור
ירושלים

 רשת טעינה
 בפריסה
ארצית

אזור 
הצפון


