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Οι πρωτοπόροι στην ηλεκτροκίνηση!

Ιδιόκτητη μονάδα 
παραγωγής στη Μάνδρα 
Αττικής

Έχοντας μια επιτυχημένη πορεία στον τομέα της καθαρής, πράσινης ενέργειας, με 
περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στη βιώσιμη ανάπτυξη και την παραγωγή 
ενέργειας αποκλειστικά από ΑΠΕ, ο Όμιλος Eunice βρίσκεται στην πρώτη 
γραμμή των τεχνολογικών εξελίξεων και των πράσινων πρωτοβουλιών με 
την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων ηλεκτροκίνησης. Από την παραγωγή και διάθεσή 
φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων, έως την παροχή 360ο υπηρεσιών ακόμα και μετά την 
πώληση. 

• Εξελιγμένα συστήματα σχεδιασμού

• Πλήρως καθετοποιημένη γραμμή παραγωγής

• Διαδικασίες πιστοποιημένες κατά ISO 

9001:2015

• Απόλυτος έλεγχος ποιότητας

Φορτιστές Eunice για κάθε ανάγκη ή απαίτηση!

Οδηγοί/ιδιώτες

Επιχειρήσεις

Εταιρείες ανάπτυξης δικτύου Ξενοδοχειακές Μονάδες

Υγειονομικές υπηρεσίες

Αντιπροσωπείες
αυτοκινήτων

Χώροι στάθμευσης

Εταιρικοί στόλοι

Εμπορικά κέντρα

Δήμοι & δημόσιοι φορείς

Χώροι εστίασης

Super Markets 
& αλυσίδες τροφίμων

drive



Ολοκληρωμένες 
λύσεις Α-Ζ
Στη Eunice παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις φόρτισης 
ηλεκτρικών οχημάτων για κάθε ανάγκη συνδυάζοντας 
υψηλής ποιότητας προϊόντα με κορυφαίες υπηρεσίες. 
Από την κατασκευή & εγκατάσταση του φορτιστή μέχρι τις 
υπηρεσίες after sales και συντήρησης. 

Επίλεξε φορτιστή Eunice για το δικό σου χώρο και άφησε 
όλα τα υπόλοιπα σε εμάς!

360ο Υπηρεσίες

Branding κατά παραγγελία 

Επιλογές turnkey (εγκατάσταση & υπηρεσίες)

Μακροχρόνια συντήρηση

After sales υποστήριξη

2 έτη εργοστασιακή εγγύηση με δυνατότητα 
επέκτασης

Επιλογές αναβάθμισης υλικού & λογισμικού

Turnkey
Solutions

by 

Προσδιορισμός
βέλτιστων θέσεων

 εγκατάστασης 
φορτιστή ΗΟ

Ανάλυση 
τεχνικών 

απαιτήσεων 
για την 

εγκατάσταση 

Λειτουργία & 
συντήρηση 

καθόλη 
τη διάρκεια 
του έτους

Άδεια και θέση 
σε λειτουργία 

Σχεδιασμός 
& εκτέλεση 

ηλεκρολογικών 
εργασιών για 
την ηλεκτρική 
σύνδεση του 

φορτιστή 

Πλεονεκτήματα

Σχεδιασμός βιομηχανικού βαθμού

1.

Αντιβανδαλιστική κατασκευή (IK10)

Βαθμός προστασίας από σκόνη και υγρασία (IP54)

Συμβατότητα για δημόσια φόρτιση (OCPP 1.6 JSON) 

Συμβατότητα με υπηρεσίες Roaming (Hubject)

Χαμηλό κόστος συντήρησης & επισκευής

IEC 61851 Πρότυπο

CE Πιστοποίηση

ISO 9001:2015

Άμεση παράδοση

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Δυνατότητα Plug & Play

Empowering your journey

12.

13.

Προστασία από υπέρταση

Δυνατότητα προσθήκης οθόνης και παραγωγής 
πολλαπλών μηνυμάτων στην οθόνη



Το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό δίκτυο, 
eRoaming για την ηλεκτροκίνηση!

H Eunice είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία μέλος του πανευρωπαϊκού δικτύου 
ηλεκτροκίνησης Hubject. Το δίκτυο Hubject παρέχει υπηρεσίες διασυνοριακής 
πρόσβασης (e-roaming), μεταξύ των κορυφαίων δικτύων ηλεκτροκίνησης, και 
τη δυνατότητα στους έλληνες οδηγούς ηλεκτρικών οχημάτων, που κινούνται ανά 
την Ευρώπη και αντίστοιχα στους οδηγούς των άλλων ευρωπαϊκών χωρών που 
επισκέπτονται την Ελλάδα, να φορτίζουν το όχημα τους εύκολα και άμεσα, χωρίς 
καμία νέα συνδρομή ή εγγραφή σε άλλη πλατφόρμα και χωρίς άλλου είδους 
άλλες πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις.

1000+
Εταιρείες συνδεδεμένες 
στο Hubject

10M+
Οδηγοί παγκοσμίως

400K
Σταθμοί φόρτισης στο δίκτυο 
Hubject

Σταθμοί φόρτισης προσβάσιμοι σε ολόκληρη την 
Ευρώπη

Οι φορτιστές της Eunice 
στο δίκτυο Hubject

Φόρτιση & τιμολόγηση χωρίς ανάγκη εγγραφής

Μέλος του μεγαλύτερου δικτύου ηλεκτροκίνησης 
στον κόσμο

Υψηλής ποιότητας software & hardware

Εθνικά δίκτυα ηλεκτροκίνησης 
με φορτιστές Eunice

1500+
Σημεία φόρτισης σε ολόκληρη την 
Ελλάδα.

intercharge
CHECK Hardware 
Certificate

I, Carsten Puhl, CTO of Hubject GmbH based at 
EUREF-Campus 22, 10829 Berlin Germany. Certify 
that EUNICE WIND S.A. a company based in:

29, Vas. Sofias Ave. 
10674, Athens 
Greece

Has a certified contract with Hubject, this contract 
covers a certification process between Hubject 
GmbH and EUNICE WIND S.A. where the interop-
erability of the charging systems manufactured by 
EUNICE WIND S.A. was tested with the Hubject 
platform.

EUNICE WIND S.A. has finalized all the tests on 
the Hubject platform since February 2020. 
 
Sincerely,

Carsten Puhl

Hubject GmbH 
EUREF-Campus 22 
10829, Berlin 
Germany

issued by

EUNICE WIND S.A., 
member of EUNICE ENERGY GROUP (EEG) 

29, Vas. Sofias Ave., 
10674, Athens 
Greece

issued for

Οι μεγαλύτεροι πάροχοι στην Ελλάδα, 
κρατικοί φορείς και κορυφαίες επιχειρήσεις 
εμπιστεύονται τους φορτιστές της Eunice 
για την ανάπτυξη δικτύων φόρτισης 
ηλεκτρικών οχημάτων. 

Eunice Drive | eunice-group.com



Χειμάρρας 5, 15125, Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα 
+30 210 3242020

info@eunice-group.com 
www.eunice-group.com 

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

-
Ο EEG-2S-22P είναι ένας τριφασικός φορτιστής 
ηλεκτρικών οχημάτων που κατασκευάζεται 
από τη Eunice. Διαθέτει δύο πρίζες φόρτισης, 
παρέχοντας τη δυνατότητα ταυτόχρονης 
φόρτισης δύο ηλεκτρικών οχημάτων.

Ο EEG-2S-22P διατίθεται για τοποθέτηση στο 
έδαφος (pillar) και αποτελεί φορτιστή δημόσιας 
φόρτισης. Διαθέτει αντιβανδαλιστικό σχεδιασμό 
καθώς και υλικά που εγγυώνται μεγάλη 
διάρκεια ζωής ακόμη και στις πιο απαιτητικές 
περιβαλλοντικές συνθήκες.

Είναι σχεδιασμένος σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα ηλεκτροκίνησης

EEG-2S-22P
AC Φορτιστής Pillar διπλής εξόδου

EEG-1S-22W
AC Φορτιστής WallBox μονής εξόδου

AC ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ ΗΛΈΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

-
Ο EEG-1S-22W είναι ένας τριφασικός φορτιστής 
ηλεκτρικών οχημάτων τύπου wall box μονής εξόδου 
και είναι σχεδιασμένος για επιτοίχια τοποθέτηση ή 
τοποθέτηση σε πυλώνα σε εσωτερικές ή εξωτερικές 
εγκαταστάσεις.

Το κέλυφος του φορτιστή είναι μεταλλικό 
παρέχοντας πλήρη αντοχή σε κρούση, σκόνη και 
υγρασία (IP54/IK10). Διαθέτει αντιβανδαλιστικό 
σχεδιασμό κάτι που τον κάνει κατάλληλο για χρήση 
και σε δημόσια σημεία με αυξημένη κίνηση.

To μοντέλο EEG-1S-22W συμμορφώνεται με όλες 
τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες και διαθέτει 
δήλωση CE. Η πιστοποίηση ISO 9001 της εταιρείας 
και ο εσωτερικός έλεγχος παραγωγής διασφαλίζουν 
υψηλή ποιότητα και χαμηλό κόστος συντήρησης για 
το προϊόν.

61851

2 πρίζες φόρτισης που επιτρέπουν την ταυτόχρονη 
εξυπηρέτηση 2 χρηστών 

2 ανεξάρτητοι RFID readers 

Συνδεσιμότητα μέσω κάρτας SIM καθώς και μέσω 
καλωδίου ethernet 

Ενδείξεις LED για την κατάσταση φόρτισης Στιβαρή 
κατασκευή για προστασία από βανδαλιστικές 
ενέργειες 

Kάλυμα για προστασία απο καιρικές συνθήκες

Προστασία από υπέρταση

Διατίθεται σε διάφορους χρωματισμούς κατά 
παραγγελία 

Ενσύρματη ή ασύρματη συνδεσιμότητα για 
ευκολία του χρήστη

Ενδείξεις LED για την κατάσταση φόρτισης 

Συνδεσιμότητα μέσω κάρτας SIM καθώς και 
μέσω καλωδίου ethernet 

Στιβαρή κατασκευή για προστασία από 
βανδαλιστικές ενέργειες

Κάλυμμα για προστασία απο καιρικές συνθήκες

Προστασία από υπέρταση

Διατίθεται σε διάφορους χρωματισμούς κατά 
παραγγελία


