
„Mașinile hibride și electrice vor avea un preț asemănător cu cele diesel după 2020” 

 - Hakan Samuelsson, CEO-ul Volvo 

O SOLUTIE  
DE MANAGEMENT ȘI ADMINISTRARE  PENTRU 

STAȚII  INTELIGENTE DE ÎNCĂRCARE 

MAȘINI ELECTRICE 



DESPRE SOLUȚIA POLYFAZER 
O soluție de incărcare smart! 

▪ Platformă independentă de producătorul de stații de incărcare pentru managementul procesului de 
incărcare mașini electrice și hibride plugin  

▪ Platformă disponibilă la nivel European, disponibila in mai multe limbi.  

▪ Adaptăm, instalăm, integrăm și vă ajutăm să gestionați stații noi sau existente de incărcare în 
interior sau în exterior în zonă dvs. de interes.  

▪ Putem conecta stații de incărcare existente și vă putem ajuta să le gestionați.  

▪ Putem publica pentru dvs. stațiile în aplicațiile Android / iOS și pe Google Map  

▪ Puteți localiza stațiile de incărcare disponibile pentru  incarcărea mașinii în zona de interes  

▪ Puteți să vizualizați și controlați procesul de incărcare utilizând aplicații mobile inteligente  

  



POLYFAZER BRIEF 
O soluție de incărcare smart! 

Prezență   
Regională 
Hubject    

Implementari de 
statii operationale 

Solutii SMART 
pentru o lume 
curată! 

Misiunea noastră "Pentru o lume SMART mai 
curată" reflectă ambiția noastră de a conduce 
transformarea către un mediu cu emisii 
scăzute și o eficiență “smart” a resurselor.  

  MISISUNE 

Prima Soluție 
Software  
Operatională  
din Romania 

VIZIUNE 



PENTRU DISPOZITIVE SMART 

APLICAȚIE  

Este ușor să vă încărcați mașina 

• Introduci cablul de incarcare 

• Apesi butonul de start incarcare 

• Setezi cantitatea de unitati  
Polyfazer KWh pe care doresti sa o 
incarci 

• Mergi sa bei o cafea 

• Vizualizezi cat s-a incarcat masina 

• Esti anuntat cand se termina 
incarcarea 

• Deconectezi cablul si pleci la drum 

• Te inregistrezi 
• Te autentifici 
• Introduci datele cardului de 

cumparaturi 
• Vizualizezi statiile pe harta 

• Iti personalizezi profilul 
• Soliciti suport daca este nevoie 

• Cauti o statie apropiata libera 

• Selectezi statia dorita 

• Selectezi socketul dorit 
 

 

INTUITIVE INTERFACE 
 



PENTRU DISPOZITIVE SMART 

APLICAȚIE  

Este ușor să vă încărcați mașina 

INTERFAȚĂ UTILIZATORI  
 

 Pur și simplu selectați o stație 
adecvată din lista clar aranjată, 
sortată după apropierea locatiei dvs. 
curente sau direct pe hartă. Fiecare 
stație conține informații despre 
prizele instalate, astfel încât să puteți 
vedea întotdeauna dacă vehiculul 
dumneavoastră este suportat.  
  

INTERFAȚĂ INTUITIVĂ  
 

Prin intermediul aplicatiei utilizator si a 
hartii ( app&map), clientii afla instant 
starea punctului de incarcare: 
•    Disponibil  
•    Ocupat                 
•     Indisponibil ( defect)  
 
Buton rapid de identificaare cel mai 
apropiat punct liber de incarcare 

 



Vizualizați și găsiți pe hartă informații 
tehnice despre prizele instalate, tipurile 

de conectori, despre disponibilitatea 
stației de încărcare etc. 

 HARTĂ STAȚII 

Ne ocupăm de disponibilitatea online a 

stațiilor, de detaliile actualizate, de 
alarme, de colectarea banilor si de 

facturare 

Afișăm în timp real stadiul comunicația 
cu stația, progresul procesului de 

încărcare, inceputul și sfârșitul 
anunțându-i pe șoferi cand mașina este 

pregătită si gata încărcată. 

INTERACTIVITATE 

Putem prelua în administrație și 
management orice stație care 

suportă protocolul de conectivitate 
OCPP 

Trebuie doar să o testăm și să o 
implementăm 

INTERFATA DE ADMINISTRARE 

AVANTAJELE SOLUTIEI POLYFAZER? 
Incarcă Smart! 

 FACTURARE SI PLATA 



Pornirea și procesul de 
încărcare. 

Charging in progress 
Duration: 00:15:22 

Tetris - Garaze 

Opened 

După ce selectați o stație din listă, scanați codul QR sau încărcați eticheta NFC, ecranul de 

control al încărcătorului dvs. apare în aplicație. 

 

1 

Selectați unitatea corespunzătoare și soclul corespunzător la care este conectat vehiculul 

dvs. electric și apăsați butonul pentru a începe încărcarea. 

 

Prin descărcarea unei aplicații și completarea unei înregistrări simple, veți obține 

acces instantaneu la stațiile de încărcare din zona dvs. Procesul de înregistrare 

este foarte rapid, fără a fi nevoie să introduceți informații detaliate. Trebuie doar 

să introduceți adresa dvs. de e-mail și să alegeți o parolă chiar din aplicația mobilă. 

2 

Acum, aveți timp să vă relaxați, să savurați o ceașcă bună de cafea sau felul 

tău preferat. Puteți urmări întregul proces de încărcare a vehiculului dvs. 

electric pe ecranul clar aranjat în cadrul aplicației. Vi se furnizează informații 

despre cantitățile de bază care caracterizează procesul de tarifare. 

3 

Detaliile despre utilizator sau despre compania dvs. pot fi adăugate 

oricând mai târziu. Detaliile stocate sunt utilizate ulterior, de exemplu, pe 

facturile emise pentru energia consumată. 
Informațiile despre cantitatea de Polyfazer KWh utilizată, durata, costul, 

tensiunea și curentul oferă o imagine exactă a fazei de încărcare a 

vehiculului electric. Sistemul de notificare vă permite să știți când procesul 

de încărcare se apropie de finalizare sau este încheiat. 

Aplicația mobilă este disponibilă atât pentru Android, cât și pentru iOS. Puteți să 

o descărcați din Google Play sau AppStore sau să scanați codul QR de la stația de 

încărcare. Există, de asemenea, o etichetă NFC pentru proprietarii telefoanelor 

echipate cu această tehnologie 

 

Cautarea 

statiei Va trebui sa selectati stația în care intenționați să încărcați vehiculul dvs. 

electric. Statia este sortată după apropierea locației dvs. curente sau 

direct pe hartă. Fiecare stație conține informații despre prizele instalate, 

astfel încât să puteți vedea întotdeauna ce opțiuni de incărcare aveți 

disponibile. 

Metode de 

plată 1. Plata cu card- debitarea cardului se va face automat după finalizarea 

încărcării. 

2. Plata cu SMS - în aplicație, selectați valoarea creditului pentru energia 

necesară și trimiteți mesajul. Creditul achiziționat va fi automat creditat în 

contul dvs. sub forma unui cupon de reducere. 

 

3. Alte scenarii de plată 
Aplicația mobilă oferă acces la toate informațiile despre toate sesiunile de 

încărcare, inclusiv cantitatea de energie consumată, prețul, metoda de 

plată utilizată și o diagramă a proceselor de încărcare. Există un document 

fiscal disponibil pentru descărcare pentru fiecare tranzacție. 

Sistemul oferă  proprietarilor sau operatorilor de rețea opțiunea de a insera 

fotografii cu statia de incarcare, o scurtă descriere care să includă detalii de 

contact și prețul disponibil la statie. 

 

 

Download on the L'uvvmuau un LI IC 

w AppStore 
K Google Play 

O NOUA GENERATIE 
DE MANAGEMENT SI ADMINISTRARE 

PENTRU STATII INTELIGENTE DE 

INCARCARE MASINI ELECTRICE  

PENTRU 
UTILIZATORI 

i 

i 

Incarcă… 
Duration: 10m 55s 

i i 

i 



Download on the L'uvvmuau un LI IC 

w AppStore 
K Google Play 

             MANAGEMENT 

STATII 

p 

www.polyfazer.ro 

Interfața de administrare 

Operatorii rețelei de stații de încărcare sau proprietarii de statii pot administra 

informații generale, fotografii, ore de funcționare, prețurile energiei, marketing, 

detalii etc. într-o interfață de administrare clar ordonată. Ei pot, de asemenea, 

să vizualizeze toate detaliile tranzacțiilor executate, numarul de incarcari, 

consumul la fiecare statie, inclusiv  facturile emise catre clienti in mod automat 

Cupoane de Discount 

Partenerii, proprietarii sau operatorii de stații, proprietarii de mall-uri, primariile, etc 

pot motiva clienții care detin vehicule electrice prin cupoane de reducere pentru 

energia consumată. Cupoanele de discount pot fi configurare pentru a se potrivi cu 

toate variantele pe care partenerul le va cere. 

Utilizatorii vor introduce pur și simplu codul de cupon înainte de a începe să se 

încarce și cuponul va fi automat aplicat. i 

4R5T-YB22-

76D2 

9450.42 

RON 

Amount: 9275.2 
RON  Discounts: 5.6 
RON  Fee: 17.6 
RON  

Time 
period 01-05-2017 – 31-05-
2017 

10 
RON 

19 
% 

18
9 

17.057 
kWh. 

9279 
RON 

170.6 
RON 

Fee per 1 
kWh 

Fee 
tax 

Numer 
of  
orders 

GENERATE 
INVOICE 

Total 
energy 

Total 
earnings 

Total 
debt 

GET INVOICE 

AVANTAJELE SOLUTIEI  

Cu ajutorul soluției Polyfaser puteți aplica un trafic de servicii pe stație, 

puteți adăuga propriul logo și imagine la stație, puteți configura rapoarte 

automate care pot fi primite prin e-mailuri legate de consum și bani 

câștigați la stație, puteți verificați timpul petrecut la stație de clienții dvs. 

și pur și simplu recuperați costul stației dvs. prin aplicarea stației în 

soluția Polyfazer. 

Pentru clienții dvs. VIP puteți genera cupoane de reducere care pot fi 

adaugate în aplicație, iar clienții dvs. VIP incarcă cu taxe gratuite sau 

pentru un serviciu de abonament lunar. 

Un șofer de mașină electrică care trece prin zonă va afla imediat despre 

o stație existentă în clădirea dvs. utilizând funcția geofence, disponibilă 

până la o rază de 1 km de la stație și primind imediat un pop-up în 

aplicație, vizualizând, localizând, verificând stația disponibilitatea și chiar 

să scrie proprietarului mașinii electrice și să întrebe cât timp va rămâne 

la stație pentru a-și planifica timpul. 

Pentru o stație pentru care se aplică tarif, se va genera o factură 

odată ce plata va fi dedusă, astfel încât nu va fi necesară nici o 

operațiune manuală pentru clienții dvs. Clientul poate primi factura 

în aplicație și o poate descărca imediat cu datele personale sau de 

companie introduse în aplicație. 

În calitate de proprietar de stație, primiți o pagină web de 

administrare de unde puteți vedea sesiunile de încărcare active, 

numărul de sesiuni, consumul de energie, puteți schimba imediat 

prețul în sus și în jos, puteți opri o sesiune dacă este necesar, 

puteți genera promo pentru clienții dvs., puteți decide intervalul de 

timp în care stația dvs. să fie disponibilă pentru încărcare, etc 



SERVICIILE NOASTRE! 

•  Consultanță (rol de consultant folosind experiența noastră în domeniul electromobilitatii,  

flote electrice, solutii de car sharing si fleet management) 

• Proiecte la cheie( statii incarcare, balansare de putere, administrare, operare , 

monetizare solutie)  

•  Soluție de încărcare sub formă de serviciu lunar  

• Soluție completă software (backend, apps, facturare, monitorizare și tarifare)  

•  Integrare cu alte soluții  software  

• Proiecte vehicle to grid(V2G)/vehicle to home, vehicle-to-everything (V2X) 



INCARCARI Q1-Q4 2019 

Spoturi Publice in Operare Polyfazer 65+  

Numar de incarcari 

29.950 
Putere incarcata 

157.191 

kWh 

Kilometri parcursi 

 fara poluare* 

982.443 

km 

Romania mai curata! 

Reducere emisii CO2** 

155.619 

kg CO2 

*un consum mediu de 16 kWh/100km 

* * 2,64 kg CO2/1l benzina (ecoscore.be) 

4.010 

Utilizatori  
Inregistrati 



HARTA STATIILOR POLYFAZER DIN ROMANIA 



HARTA STATIILOR PUBLICE POLYFAZER DIN ROMANIA SI DIN REGIUNE 



PROIECTE 
Bucuresti: Magazinul Cocor 

 AFC Unirea 
                       Feper Business Center 
 Oregon Parc  Business Center 
 Europa House - Orange Romania Parcare Subterana 
                       BASP Business Center 
                       Fashion House Outlet Center 
Primaria Bucuresti: 15 puncte de incarcare 
 
Ploiesti:  Hotel Central 
 
Primaria Cluj : Parcare Primarie 
 
Predeal: Hotel Orizont  
                       Hotel Carmen 

 
Busteni: Castelul Cantacuzino 
 
Brasov : Aqua Park 

 
Mamaia: Hotel Nyota 
 
Sfantu Gheorghe : Hotel Park 

 
Covasna : Hotel TTS 

Ongoing projects in other cities  (Brasov, Pitesti, Resita, etc.) 

 



Recomandations 

      

 

 

   
         În regards to the place where to install the charging station, our recommendation is to find 

the shortest cable path from the main power distribution frame until the place of installation; 

        Is recommended that before any decision in regards to the project to verify the 

available/reserved power feed between the main power distribution frame and the electrical grid 

in order to avoid overloading. The above proposed charging stations can be configured to 

support certain maximum at the station in order to avoid overloading if there in not ehnough 

power installed from the grid ; 

        We recommend to have a power reserve of 5 to 10% between total consumed power and 

available power from the grid ; 

        The station must be located in visible and protected area and if possible under video 

surveillance and security coverage  

        The parking and charging places shall be signaled with special signs in order to reflect that 

these are parking places specially designed for electric charging  

          

CLUJ PARCARI CENTRALE 



Recomandations 

      

 

 

   
         În regards to the place where to install the charging station, our recommendation is to find 

the shortest cable path from the main power distribution frame until the place of installation; 

        Is recommended that before any decision in regards to the project to verify the 

available/reserved power feed between the main power distribution frame and the electrical grid 

in order to avoid overloading. The above proposed charging stations can be configured to 

support certain maximum at the station in order to avoid overloading if there in not ehnough 

power installed from the grid ; 

        We recommend to have a power reserve of 5 to 10% between total consumed power and 

available power from the grid ; 

        The station must be located in visible and protected area and if possible under video 

surveillance and security coverage  

        The parking and charging places shall be signaled with special signs in order to reflect that 

these are parking places specially designed for electric charging  

          

PALATUL COPIILOR BUCURESTI PROIECT “GREEN FIELD” END TO END 



HOTEL PARK SFANTU GHEORGHE 



Recomandations 

      

 

 

   
         În regards to the place where to install the charging station, our recommendation is to find 

the shortest cable path from the main power distribution frame until the place of installation; 

        Is recommended that before any decision in regards to the project to verify the 

available/reserved power feed between the main power distribution frame and the electrical grid 

in order to avoid overloading. The above proposed charging stations can be configured to 

support certain maximum at the station in order to avoid overloading if there in not ehnough 

power installed from the grid ; 

        We recommend to have a power reserve of 5 to 10% between total consumed power and 

available power from the grid ; 

        The station must be located in visible and protected area and if possible under video 

surveillance and security coverage  

        The parking and charging places shall be signaled with special signs in order to reflect that 

these are parking places specially designed for electric charging  

          

PITESTI PARCARE AL.DAVILA, BCR SI PIATA TRIVALE 



Recomandations 

      

 

 

   
         În regards to the place where to install the charging station, our recommendation is to find 

the shortest cable path from the main power distribution frame until the place of installation; 

        Is recommended that before any decision in regards to the project to verify the 

available/reserved power feed between the main power distribution frame and the electrical grid 

in order to avoid overloading. The above proposed charging stations can be configured to 

support certain maximum at the station in order to avoid overloading if there in not ehnough 

power installed from the grid ; 

        We recommend to have a power reserve of 5 to 10% between total consumed power and 

available power from the grid ; 

        The station must be located in visible and protected area and if possible under video 

surveillance and security coverage  

        The parking and charging places shall be signaled with special signs in order to reflect that 

these are parking places specially designed for electric charging  

          

FASHION HOUSE OUTLET BUCURESTI 



Recomandations 

      

 

 

   
         În regards to the place where to install the charging station, our recommendation is to find 

the shortest cable path from the main power distribution frame until the place of installation; 

        Is recommended that before any decision in regards to the project to verify the 

available/reserved power feed between the main power distribution frame and the electrical grid 

in order to avoid overloading. The above proposed charging stations can be configured to 

support certain maximum at the station in order to avoid overloading if there in not ehnough 

power installed from the grid ; 

        We recommend to have a power reserve of 5 to 10% between total consumed power and 

available power from the grid ; 

        The station must be located in visible and protected area and if possible under video 

surveillance and security coverage  

        The parking and charging places shall be signaled with special signs in order to reflect that 

these are parking places specially designed for electric charging  

          

VICTORIA OFFICE BUCURESTI 



Recomandations 

      

 

 

   
         În regards to the place where to install the charging station, our recommendation is to find 

the shortest cable path from the main power distribution frame until the place of installation; 

        Is recommended that before any decision in regards to the project to verify the 

available/reserved power feed between the main power distribution frame and the electrical grid 

in order to avoid overloading. The above proposed charging stations can be configured to 

support certain maximum at the station in order to avoid overloading if there in not ehnough 

power installed from the grid ; 

        We recommend to have a power reserve of 5 to 10% between total consumed power and 

available power from the grid ; 

        The station must be located in visible and protected area and if possible under video 

surveillance and security coverage  

        The parking and charging places shall be signaled with special signs in order to reflect that 

these are parking places specially designed for electric charging  

          

EXPO PARK- OREGON PARK BUCURESTI- BENEFICIAR  PORTLAND 



Recomandations 

      

 

 

   
         În regards to the place where to install the charging station, our recommendation is to find 

the shortest cable path from the main power distribution frame until the place of installation; 

        Is recommended that before any decision in regards to the project to verify the 

available/reserved power feed between the main power distribution frame and the electrical grid 

in order to avoid overloading. The above proposed charging stations can be configured to 

support certain maximum at the station in order to avoid overloading if there in not ehnough 

power installed from the grid ; 

        We recommend to have a power reserve of 5 to 10% between total consumed power and 

available power from the grid ; 

        The station must be located in visible and protected area and if possible under video 

surveillance and security coverage  

        The parking and charging places shall be signaled with special signs in order to reflect that 

these are parking places specially designed for electric charging  

          

RETEAUA IBIS & CONTINENTAL HOTELS 



Recomandations 

      

 

 

   
         În regards to the place where to install the charging station, our recommendation is to find 

the shortest cable path from the main power distribution frame until the place of installation; 

        Is recommended that before any decision in regards to the project to verify the 

available/reserved power feed between the main power distribution frame and the electrical grid 

in order to avoid overloading. The above proposed charging stations can be configured to 

support certain maximum at the station in order to avoid overloading if there in not ehnough 

power installed from the grid ; 

        We recommend to have a power reserve of 5 to 10% between total consumed power and 

available power from the grid ; 

        The station must be located in visible and protected area and if possible under video 

surveillance and security coverage  

        The parking and charging places shall be signaled with special signs in order to reflect that 

these are parking places specially designed for electric charging  

          

CASTELUL CANTACUZINO BUSTENI 



ACCESSORII SI ALTE OPTIUNI 

Standuri metalice standard 
 
Standuri customizate si iluminate led  
 
Adaptoare statii publice  
Incarcatoare mobile multi standard (8/10/16/20/32A) 
 
Inchiriere statie pentru evenimente 
 
Automatizarea stației de încărcare existente pentru 
gestionarea TCP IP OCPP 
 
Consultanță pentru soluții de încărcare EV 
 
  
 
 



"Vehiculele hibride și electrice vor avea un preț similar cu cel al autovehiculelor diesel 

începând cu anul 2020" - Hakan Samuelsson, CEO Volvo 



MULȚUMIM 
POLYFAZER ROMANIA 

O DIVIZIE AXIONET IOT SRL 

Adresa: Strada Izvor 78, Sector 3  Telefon: +40 799724724 

Email: contact@polyfazer.ro  Website: polyfazer.ro 

O companie din Grupul Axionet 

mailto:contact@polyfazer.ro
http://www.commander.ro/

