
Energetická úložiště, nabíjecí stanice 
pro elektromobily 
a softwarové služby 



O nás
Jsme ryze česká technologická firma zabývající se především
efektivní výrobou, distribucí a využitím energie. Pomocí inovativních
řešení chceme zlepšovat svět okolo nás a přispívat tak k trvale
udržitelnému rozvoji.

Vyvíjíme, vyrábíme a prodáváme bateriová úložiště a nabíjecí
stanice pro elektromobily. Díky logickému propojení těchto
produktů, dlouholetému know-how a pokročilému software
dokážeme našim zákazníkům snížit náklady na energie, snížit
uhlíkovou stopu a připravit je na postupnou transformaci energetiky.

Budujeme síť dobíjecích stanic pro elektromobily, protože
v elektromobilech vidíme šanci na zlepšení ovzduší ve městech
a snížení nákladů pořízení, údržbu i provoz vozového parku.
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Produkty
OlifeEnergy Box
• Bateriové úložiště pro domácnosti a firmy.
OlifeEnergy AC
• Nabíjecí stanice pro elektromobily se střídavým proudem, dokáže 

nabíjet dva elektromobily zároveň, každý výkonem až 22 kW.
OlifeEnergy DC
• Rychlonabíjecí stanice pro elektromobily s výkonem až 150 kW.
IndustryBox
• Nabíjecí stanice pro nabíjení všech elektromobilů na trhu EU 

střídavým proudem, výkonem až 22 kW.
DoubleBox
• Nabíjecí stanice pro nabíjení střídavým proudem, dokáže nabíjet 

dva elektromobily zároveň, každý výkonem až 22 kW.

OlifeEnergy Cloud

• Systém pro ovládání, správu a monitoring.

OlifeEnergy App

• Mobilní aplikace pro ovládání nabíjecích stanic, vzdálenou kontrolu 
nabíjení a platbu.

OlifeEnergy SmartMeter
• Jednotka pro měření aktuální spotřeby objektu.
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OlifeEnergy Box
Bateriová úložiště pro domácnosti, firmy a průmysl.

energybox.olife-energy.com



OlifeEnergy Box
• Vysoká kvalita komponent a dlouhá životnost -

můžeme si dovolit poskytnout nejdelší záruky (10 
let na celé úložiště – baterie, měnič i všechny 
ostatní komponenty).

• Jednofázové i třífázové řešení - třífázové úložiště je 
plně asymetrické.

• Cloudový monitoring provozu, bezúdržbové řešení, 
vzdálené nastavení a servis, datové výstupy pro další 
analýzy.

• Úspora energií, záloha v případě výpadku, peak 
shaving a ochrana překročení rezervovaného 
příkonu.

• Individuální, plně škálovatelný produkt, spolupráce s 
FVE, kogenerací atd.

• Vysoká účinnost i při nízkých výkonech.
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OlifeEnergy Box
• All-in-one řešení s čistým designem.

• Při výpadku dochází k okamžitému přechodu 
do záložního režimu (max. 15 ms).

• Součástí boxu je i automatické spínání spotřebičů v 
případě plně nabitých baterií.

• Možnost čerpání dotace:
• u domácností z programu Nová zelená úsporám,

• u firem OP PIK.

• Systém je plně připravený pro obchodování 
s elektřinou.

• Kompletní vývoj a výroba v ČR.
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Model S M L

Počet fází 1 3 3

Stálý výkon na výstupu [kVA] 3 9 9

Špičkový výkon - max 5 s [kW] 5,5 16,5 16,5

Maximální nabíjecí výkon [kW] 1,7 5,1 5,1

Kapacita baterie [kWh] 4,8 7,2 9,6

Napětí na výstupu [V] 230 AC

Frekvence na výstupu [Hz] 50

Stupeň krytí IP20

Šířka [cm] 65

Hloubka [cm] 50

Výška [cm] 112 183 183

Přibližný výkon fotovoltaiky [kWp] 3,2 4,2 5,6

Záruka

Instalace 2 roky

Baterie 10 let

Měnič 10 let

Solární panely 25 let na pokles výkonu
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OlifeEnergy
Box

Technické parametry



OlifeEnergy AC
OlifeEnergy DC
OlifeEnergy IndustryBox
OlifeEnergy DoubleBox

Nabíjecí stanice pro elektromobily.

charging.olife-energy.com



OlifeEnergy AC 
a DC

Samostatně stojící česká designová nabíjecí
stanice v robustním kovovém provedení.

Dva kabely s konektory, paralelní provoz a
výkon až 22 kW (AC)/30-150 kW (DC).

Zahájení nabíjení automaticky po vložení
konektoru do vozidla, autorizací pomocí
RFID čipů, mobilní aplikace nebo ovládání ze
vzdáleného OCPP serveru.

Výkon stanice lze plynule regulovat (MaR
budovy, stav DS, cena energie, HDO, …).
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OlifeEnergy A
C

Technické parametry
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OlifeEnergy DC

Technické parametry
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OlifeEnergy
IndustryBox

• Kompaktní nabíjecí stanice typu wallbox 
robustního kovového provedení.

• Zásuvka nebo integrovaný kabel, výkon až 
22 kW.

• Autorizace pomocí RFID čipů, mobilní 
aplikace nebo ovládání ze vzdáleného OCPP 
serveru.

• Výkon stanice lze plynule 
regulovat (MaR budovy, stav DS, cena 
energie, HDO, …).
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OlifeEnergy
IndustryBox

Technické parametry
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OlifeEnergy
DoubleBox
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• Odolná dobíjecí stanice pro nabíjení všech 
elektromobilů na trhu EU střídavým proudem 
(AC).

• Dokáže nabíjet dva elektromobily zároveň, 
každý příkonem až 22 kW.

• Může být vybaven dvěma zásuvkami nebo 
kabely Typ 2 či Typ 1.

• Je určen pro venkovní použití i instalaci do 
garáží, s možností montáže na zeď (wallbox) 
nebo na profi l, kotvený do země (pole 
mount).



OlifeEnergy
DoubleBox

Technické parametry
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OlifeEnergy Cloud

Systém pro ovládání, správu a monitoring nabíjecích stanic.



OlifeEnergy
Cloud

OlifeEnergy Cloud je cloudový systém pro vzdálené ovládání,

správu a monitoring dobíjecích stanic pro elektromobily a

bateriovýchúložišť.

Online dohled a nastavení připojených zařízení, sběr

provozních dat.

Možnost přizpůsobení API, spolupráce s MaR a dalšími

systémy.
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OlifeEnergy
Cloud

Nabíjecí stanice

• Vzdálená správa přístupu ke stanicím - RFID čipy, mobilní aplikace, 

SPZ, ….

• Kontrola nákladů - sběr dat o využívání stanice a spotřebě energie 

podle míst, stanic a uživatelů.

• Řízení výkonu stanic na základě dostupného příkonu - provoz 

stanic bez nutnosti navyšovat příkon (nebo hl. Jistič), vyhlazení 

odběrového diagramu.

• Zpoplatnění stanic pro veřejné dobíjení - získání dalších 

prostředků z vlastní stanice.

• Systém po uživatelích nepožaduje předávání jakýchkoliv 
osobních dat.
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OlifeEnergy
Cloud

Bateriová 
úložiště

• Vzdálený monitoring stavu a toků energií (výroba, spotřeba, SoC, 

…), sběr historických dat.

• Možnost nabíjení a vybíjení dle potřeby - pokrytí špiček, rezerva 

proti překročení ¼ hod. maxima, krytí odchylek, obchodování s 

elektřinou.

• Přímé úspory na rezervované kapacitě (RRK a MRK) a příkonu, 

další při výpadcích.

• Hromadné ovládání tisíců úložišť na základě externích povelů 

(algoritmické obchodování s el. energií).
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OlifeEnergy App

Mobilní aplikace pro ovládání nabíjecích stanic.



OlifeEnergy App • Mobilní aplikace pro ovládání nabíjecích stanic a 
monitoring průběhu nabíjení.

• Aplikace je ke stažení zdarma pro platformy 
Android a iOS.

• Aplikace umožňuje jednorázovou platbu kartou 
nebo využívání přednabitého kreditu.

• Pro využívání sítě není nutná registrace ani 
zadávání jakýchkoliv osobních údajů.
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Vlastnosti 
aplikace

• Aplikace mimo jiné umožňuje vyhledat nejbližší vhodnou volnou 
nabíjecí stanici, zapnout/vypnout nabíjení, vzdáleně monitorovat 
aktuální příkon do vozidla a celkovou spotřebu, zaplatit za 
nabíjení, komentovat a hodnotit jednotlivé nabíjecí stanice.

• Aplikace může být rebrandována podle corporate identity 
partnera.

• V aplikaci lze vyžít reklamní prostor, který nenásilně upozorňuje 
na možnosti v okolí místa nabíjení (restaurace, obchody, …), 
případně propaguje partnera.

• Pomocí aplikace lze zobrazovat a ovládat, jak nabíjecí stanice 
provozovatele, tak i stanice dalších partnerů na národní nebo 
evropské úrovni.

22



OlifeEnergy
SmartMeter

Jednotka pro měření aktuální spotřeby objektu.



OlifeEnergy
SmartMeter
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• Jednotka pro měření aktuální spotřeby 
objektu nebo jeho dílčího okruhu.

• Vyhodnocuje dostupný příkon pro nabíjecí 
stanice OlifeEnergy - stanice pak dle 
dostupného příkonu reguluje nabíjecí proud.

• Umísťuje se do hlavního rozvaděče na DIN 
lištu. 

• Měření probíhá nepřímo pomocí měřících 
transformátorů s dělným jádrem.

• SmartMeter pracuje pouze se stanicemi 
OlifeEnergy.



OlifeEnergy
SmartMeter

Technické parametry
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Olife Energy, a.s.
Lazarská 11/6, 120 00 Praha 2

Info@olife-energy.com, +420 602 615 953

www.olife-energy.com

mailto:Info@olife-energy.com

