
Elektrikli Araç Şarj Hizmetleri
Sitelere Özel Yavaş ve Hızlı



Siteler için uçtan uca danışmanlık yaparak elektrikli araç şarj 
hizmeti altyapısını sağlıyoruz.



KEŞİF - PROJELENDİRME


ALTYAPI SAHA ÇALIŞMALARI


Tecrübeli mühendislerimizin sitenize özel teknik keşif çalışmaları aşağıdaki konuları içerir;


	Tesis sözleşme gücünün ve rezerv güç tespiti


	Demand kontrolleri 


	Ünite beslemesinin alınacağı Trafo / ADP kontrolü


	EV şarj pano ve şarj ünitelerinin konulacağı alanın tespiti


	Saha risk analizi 


	Belirlenen güzergaha göre EV şarj panosu ile ünite arası kablolama metraj ölçümü


	Gerilim düşüm hesabı ve kablo akım taşıma hesaplarına göre kablo tipi seçimi


	Pano içi ekipman gereklilik tespitleri


	Mevcut altyapı kullanılamaması durumunda gerekli inşaat işlemlerinin tespiti


	Kesim, kırım ve kazı metrajlarının belirlenmesi


	Elektronik ortamda survey raporunun hazırlanması


	Survey tespitlerine istinaden bütçe ihtiyaç raporunun hazırlanması 


	Survey işlemine ait fotoğraflamalar ve 360° video çekimi





İhtiyaç halinde sözleşme gücü artırımı için proje çizimi ve EDAŞ üzerinden evrak takibi, trafo site arası güzergah tespiti, trafo site 
arası gereken geçiş izinlerinin tespiti, ilave güç artırım tespiti ve projesiile birlikte dağıtım pano projelendirmesiyapılabilir.





	Trafo site güzergahında toprak kazı işleri


	Beton kesim ve kırım işleri


	Kazılan veya kırılan alanların kapatılması ve betonlama işlemi


	Kılavuz kablo altyapısının hazırlığı ve kablolama işlemleri


	Cihaz ile dağıtım panosu arasındaki kablo bağlantılarının sağlanması


	Cihazın park alanına yerleştirilmesi


	Araç yanaşma yer boyasının yapılması


	Bariyer ve araç stoperinin yapılması


	Cihazın kablo bağlantılarının yapılarak devreye alınması


	İstenildiğinde mevcut solar enerji altyapısına bağlanması


	Türkiye genelinde yetkili 60 üstü teknik servis noktası










YAZILIM ve YÖNETİM


TORA ŞARJ MOBİL APLİKASYONU İLE;


	Yönetim ve kullanıcı yazılımı temini


	Kat maliklerinin tanımlanması


	Elektrikli araç sahibi kat maliklerine RFID kart tanımlaması


	Ön ödemeli kontör yükleme sistemi 


	Ay sonu tüketim raporu


	Kullanıcı bazlı ve site için karbon ayak izi hesabı


	Birim kW alış ve satış fiyat belirlenmesi


	Süzme sayaç ile yazılım üzerinden kontrol


	Park süresi fiyatı belirlenmesi


	Aylık kat malikleri için hakediş dökümü


	Aylık kar zarar tablosu dökümü


	Site yönetim programlarına API desteği


	Muhasebe programlarına proforma fatura gönderimi


	Bireysel kullanıcının web üzerinden tüketimlerini görebilmesi


	Bireysel kullanıcının Tora Şarj üzerinde tüketimlerini görebilmesi


	7/24 çağrı merkezi desteği





  	Kat malikleri dışında müşterilerinize şarj istasyonu hizmeti açma imkanı


	Tora Şarj üzerinden Türkiye genelinde araçlarını şarj etme imkanı


	Güzergah üzerinde olan istasyona gitmeden önce rezervasyon imkanı


	Togg ve Shell‘in de tercihi Star Charge 180 kW şarj cihazları ile çok hızlı şarj imkanı


	Andorid, IOS ve Huawei mobil uygulamaları


	Bireysel kullanıcının Tora Şarj üzerinden tüketimlerini görebilmesi


	7/24 çağrı merkezidesteği


Site yönetiminden RFDI 
kartınızı temin edin.

Şarj işlemini RFID kartınız ile 
bitirin.

Şarj kablosunu elektrikli 
aracınıza bağlayın.

Şarjı başlatmak için ünite 
üzerinde RFID kartınızı 
dokundurun.

Tora Şarj mobil uygulamamızı 

indirin ve üye olun. App Store Play Store

Bazı hizmetler opsiyoneldir ve ek ekipman gerekebilir.



0850 808 86 72 torasarjtorasarj.com

15 Temmuz Mah. 1468 Sok. No:5 Güneşli Bağcılar İstanbul Türkiye


