
OΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
αστικής φόρτισης 
ηλεκτρικών οχηµάτων 
Φορτίζουµε το µέλλον, ενώνουµε τον κόσµο



Περιεχόµενα



H Blink Charging Hellas 4

H Globalsat στην αγορά της ηλεκτροκίνησης 6

4 λόγοι να επιλέξετε Globalsat-Blink 6

Υπηρεσίες 7

Οφέλη συνεργασίας Globalsat-Blink 8

Φόρτιση Χωρίς Σύνορα 9

Οφέλη για τα µέλη του Hubject 9

Εύκολη & γρήγορη φόρτιση σε 3 απλά βήµατα 10

Blink International Πλατφόρµα 11

Τύποι φορτιστών 12

Eγγύηση Globalsat - Blink 13

 Πελάτες που εµπιστεύτηκαν τη Globalsat-Blink 14



Η Blink Charging Co. (NASDAQ: BLINK, BLNKW) είναι µία από τις 
κορυφαίες εταιρείες των ΗΠΑ στον τοµέα της διάθεσης προϊόντων και 
υπηρεσιών φόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων. Κατέχει και λειτουργεί 
δίκτυα σταθµών φόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων, ενώ παράλληλα 
προσφέρει συνδεσιµότητα µε τη Blink International, µια cloud-based 
πλατφόρµα η οποία λειτουργεί, παρακολουθεί και διαχειρίζεται το δίκτυο 
σταθµών φόρτισης Blink κι ενηµερώνεται µε όλα τα σχετικά δεδοµένα.
 
Το Μάιο του 2019, η Blink, ανακοινώνει την είσοδό της στην αγορά 
φόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων της Ευρώπης, µε αφετηρία την Ελλάδα 
(Blink Charging Hellas). Στόχος της, η περαιτέρω διείσδυσή της στις 
υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές, τη στιγµή που αναπτύσσεται ταχύτατα η 
ηλεκτροκίνηση και η φόρτιση των ηλεκτρικών οχηµάτων γίνεται πλέον 
ανάγκη.
 
Η Βlink Charging Hellas επικεντρώνεται στην ανάπτυξη του µοντέλου 
αστικής φόρτισης, ενισχύοντας παράλληλα τη δηµιουργία πανελλαδικού 
δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων.
 
H εταιρεία παρέχει διαφορετικά επιχειρηµατικά µοντέλα για σταθµούς 
φόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων, σχεδιάζοντας και προσαρµόζοντας κάθε 
πρόγραµµα, στις ανάγκες του κάθε πελάτη και της εκάστοτε τοποθεσίας.

Blink 
Charging Hellas
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Η Blink εστιάζει στην αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, 
µειώνοντας τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου που 
προκαλούνται από τις µεταφορές.
 
Με τη Βlink, τα ηλεκτρικά οχήµατα φορτίζουν εύκολα και 
γρήγορα, βοηθώντας ταυτόχρονα στην καταπολέµηση της 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης και στη µείωση των επιπέδων 
θορύβου στα αστικά κέντρα.

10
Έτη Εµπειρίας

23.000
Σταθµοί Φόρτισης

180.000
Μέλη Blink
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Η Globalsat είναι επίσηµος εµπορικός αντιπρόσωπος της 
Blink Charging Hellas.
 
Στόχος της εταιρείας είναι να συµβάλλει στο άνοιγµα της 
αγοράς των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ενισχύοντας την 
εµπιστοσύνη των χρηστών τους και των επιχειρήσεων 
στην ηλεκτροκίνηση και στη διαθεσιµότητα σηµείων 
επαναφόρτισης, όπου και όποτε τα χρειάζονται, µέσω 
του εξειδικευµένου τµήµατος εταιρικών πελατών της.

H Globalsat στην αγορά
της ηλεκτροκίνησης
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4 Λόγοι να επιλέξετε
GLOBALSAT - BLINK

OΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Η Βlink αναλαµβάνει την εγκατάσταση, 
λειτουργία, συντήρηση κι επισκευή των 
φορτιστών, καθώς και την πλήρη διαχείριση 
της τιµολόγησης των υπηρεσιών φόρτισης και 
το aster sales support. Επιπλέον, είναι σε θέση 
να πραγµατοποιεί αποµακρυσµένες 
ενηµερώσεις και αναβαθµίσεις στους 
φορτιστές και να αντιµετωπίζει πιθανές βλάβες.

ΕΓΓΥΗΣΗ BLINK
Η Blink εγγυάται την αξιοπιστία που έχει 
εδραιώσει εδώ και µια 10ετία ο 
Αµερικανικός κολοσσός Blink Charging Co. 
σε διεθνές επίπεδο, καθώς και την τεράστια 
τεχνογνωσία του ως η κορυφαία εταιρεία 
στον κόσµο, µε ιδιόκτητο δίκτυο φορτιστών 
ηλεκτρικών οχηµάτων.
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Υπηρεσίες

∆ΙΑΘΕΣΗ, 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

και διαχείριση σταθµών 
φόρτισης µέσω συµφωνιών 

µακροχρόνιας µίσθωσης.

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΣΟ∆ΟΥ
µέσω της χρέωσης των οδηγών 
για τη φόρτιση των ηλεκτρικών 

τους οχηµάτων & του 
application παρακολούθησης 

& ελέγχου φόρτισης.

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ,
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

και τοποθέτηση σταθµών 
φόρτισης ηλεκτρικών

οχηµάτων.
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∆ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Ως µέλος του Hubject, η Blink 
διασφαλίζει σε κάθε οδηγό ηλεκτρικού 
οχήµατος, εύκολη και διασυνοριακή 
πρόσβαση στους φορτιστές της.

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η φόρτιση ηλεκτρικών οχηµάτων συνιστά µια 
ρυθµιζόµενη υπηρεσία που υπόκειται στον 
έλεγχο εποπτικών αρχών, καθώς επηρεάζει 
τη λειτουργία των εθνικών συστηµάτων 
παραγωγής και µεταφοράς ενέργειας. Η Blink 
διαθέτει πλατφόρµες διαχείρισης όλων των 
φορτιστών της, καθώς και των ενεργειακών 
συστηµάτων που τους συνοδεύουν, σε πλήρη 
συµµόρφωση όχι µόνο µε τις τρέχουσες αλλά 
και µε τις µελλοντικές απαιτήσεις των 
ρυθµιστικών αρχών.
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Οφέλη συνεργασίας GLOBALSAT - BLINK

* Οι σταθµοί φόρτισης και όλος ο απαιτούµενος εξοπλισµός διατίθενται δωρεάν από την GLOBALSAT. *
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Ολοκληρωµένες υπηρεσίες κατασκευής, διαχείρισης και διασύνδεσης σταθµών φόρτισης 
ηλεκτρικών οχηµάτων.

Εξατοµικευµένες συµφωνίες µε βάση τις ανάγκες των συνεργατών.

∆ωρεάν εγκατάσταση έξυπνων φορτιστών, οι οποίοι παρέχουν συνδεσιµότητα στην 
ηλεκτρονική πλατφόρµα της Blink, απροβληµάτιστη επικοινωνία του φορτιστή µε τα οχήµατα, 
καθηµερινές ενηµερώσεις του λογισµικού, καθώς και όλες τις υπηρεσίες τιµολόγησης και
ενηµέρωσης του πελάτη.

Πλήρες συµβόλαιο συντήρησης και αναβάθµισης των φορτιστών καθώς και εγγύηση της 
εύρυθµης λειτουργίας τους, χωρίς κόστος για το συνεργάτη, για όλη τη διάρκεια του 
συµφωνητικού.

24/7 εποπτεία και αποµακρυσµένη επίλυση βλαβών των σταθµών φόρτισης.

Συµβόλαιο πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης των φορτιστών για όλη τη διάρκεια του
συµφωνητικού, χωρίς επιπλέον κόστος.

∆υνατότητα επέκτασης της εγκατάστασης σε µελλοντικό χρόνο ανάλογα µε τις τάσεις της 
ηλεκτροκίνησης στην περιοχή.

∆υνατότητα δηµιουργίας προνοµιακών τιµολογήσεων και εκπτωτικών πακέτων µετά από 
σχετική συνεννόηση.

Προώθηση της επιχείρησης µέσω υπηρεσιών ψηφιακού ή συµβατικού marketing, καθώς και
εµφάνιση της επιχείρησης στον ηλεκτρονικό χάρτη της εφαρµογής ‘’Βlink International’’ και 
στην ιστοσελίδα www.blinkcharging.gr.

Ενίσχυση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της οικολογικής ευαισθησίας. 



Φόρτιση Χωρίς Σύνορα
Oι φορτιστές της Blink αποτελούν σηµεία αναφοράς για όλους 
όσους έρχονται στην Ελλάδα µε το ηλεκτρικό τους όχηµα και 
αναζητούν σηµεία φόρτισης! Αυτό διασφαλίζεται από τη στιγµή 
που η Blink αποτελεί εταίρο του Hubject.
 
Το Hubject είναι µια κοινοπραξία που ίδρυσαν κορυφαίες εταιρείες 
παγκοσµίως από τους τοµείς της αυτοκινητοβιοµηχανίας, της 
ενέργειας και της τεχνολογίας, όπως οι BMV Group, Daimler, 
Siemens και Volkswagen Group, προκειµένου να δηµιουργηθεί 
ένα ψηφιακό και διασυνοριακό δίκτυο εξυπηρέτησης για τη 
φόρτιση ηλεκτρικών οχηµάτων. Το δίκτυο διαθέτει 
περισσότερους από 600 εταίρους σε όλον τον πλανήτη και 
πάνω από 200.000 σηµεία φόρτισης σε 3 ηπείρους, τα οποία 
συνδέονται στην πλατφόρµα Hubject.

• Φόρτιση των οχηµάτων τους σε όλον τον κόσµο µε
 ανταγωνιστικές χρεώσεις.

• Φόρτιση από όλες τις άλλες εταιρείες - µέλη του Hubject, 
 µε ένα λογαριασµό στη Blink.

• Φόρτιση των οχηµάτων των µελών των εταιρειών που
 απαρτίζουν το δίκτυο φορτιστών της Blink.

Οφέλη για τα µέλη του Hubject
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Εύκολη & γρήγορη φόρτιση
σε 3 απλά βήµατα
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Τρόπος πληρωµής
Όλες οι οικονοµικές συναλλαγές πραγµατοποιούνται αποκλειστικά µε ψηφιακό τρόπο µέσω της πλατφόρµας 
Blink International. Κάθε εγγεγραµµένο µέλος δηµιουργεί και διαχειρίζεται έναν ηλεκτρονικό λογαριασµό στον 
οποίο διατηρεί χρήµατα. Μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση, το ποσό χρέωσης που προκύπτει αφαιρείται αυτόµατα 
από το διαθέσιµο υπόλοιπο του λογαριασµού.

Για να ολοκληρωθεί η φόρτιση, 
πλησιάστε ξανά την RFID στον 
καρταναγνώστη. Η λυχνία LED 

γίνεται ξανά κίτρινη, το καλώδιο 
απασφαλίζει και µπορείτε πλέον να 

το αφαιρέσετε από το όχηµα.

03

Πλησιάστε την RFID κάρτα στον 
καρταναγνώστη, που βρίσκεται πάνω 
από την πρίζα του φορτιστή. Σε λίγα 

δευτερόλεπτα, η λυχνία LED από κίτρινη 
γίνεται µπλε και η φόρτιση ξεκινά!

02Το καλώδιο φόρτισης συνδέεται 
στην υποδοχή του φορτιστή και στο 
αυτοκίνητο έως ότου η λυχνία LED 

του φορτιστή γίνει κίτρινη.
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Η Blink Charging Europe, χρησιµοποιεί κορυφαίες 
τεχνολογίες κρυπτογράφησης, για την ασφαλή επικοι- 
νωνία των χρηστών µε την πλατφόρµα. Η εγγραφή 
στην πλατφόρµα της Blink γίνεται δωρεάν και σε πλήρη 
συµµόρφωση µε το Γενικό Κανονισµό για την 
Προστασία ∆εδοµένων (ΓΚΠ∆).

Βlink International 
Πλατφόρµα
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Η εγγραφή στην πλατφόρµα της Blink γίνεται απλά, 
εύκολα και µε απόλυτη ασφάλεια.
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Σταθµός Φόρτισης Μode 3 - AC
Ο τριφασικός φορτιστής ηλεκτρικών οχηµάτων της 
Blink διαθέτει µία πρίζα φόρτισης 22kW (400V, 
50Hz). Προσφέρεται για επιτοίχια τοποθέτηση ή 
τοποθέτηση σε πυλώνα και είναι ιδανικός για χώρους 
στάθµευσης, εµπορικά καταστήµατα, κτήρια 
γραφείων, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, δηµόσιους 
χώρους αλλά και σε περιπτώσεις όπου ο χώρος είναι 
περιορισµένος. Το µοντέλο συµµορφώνεται µε όλες 
τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες και πληροί όλες 
τις απαιτήσεις σήµανσης CE.

Σταθµός Φόρτισης Μode 3 - AC 
Οι ταχυφορτιστές εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC) 
Mode 3, 44kW (400V, 50Hz), είναι εξοπλισµένοι µε 
δύο πρίζες Type 2, 22kW η κάθε µία, παρέχοντας τη 
δυνατότητα ταυτόχρονης φόρτισης δύο ηλεκτρικών 
οχηµάτων. Οι σταθµοί φόρτισης Mode 3 αποτελούν 
ιδανική λύση για τοποθέτηση σε εµπορικούς 
χώρους, κτήρια γραφείων, πολυκαταστήµατα, 
εµπορικά κέντρα, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις κτλ.

Tύποι Φορτιστών

ΜΟΝΟΣ

∆ΙΠΛΟΣ



Εγγύηση GLOBALSAT - BLINK

Αξιοπιστία της πλατφόρµας Blink.

Γρήγορη και οικονοµικά αποδοτική φόρτιση.

Πιστοποιηµένοι φορτιστές που επιτρέπουν τη φόρτιση MODE 3 / MODE 4.

Εξοπλισµός σύµφωνα µε τα πρότυπα IEC 61851 & IEC 62196.

Ακρίβεια µέτρησης ενέργειας σύµφωνα µε την οδηγία MID (Ευρωπαϊκός Κανονισµός Συγχωνεύσεων / 2014).

Αναγνώριση ταυτότητας µέσω κάρτας RFID / NFC.

Πολλαπλοί τρόποι πληρωµής (χρεωστική κάρτα, πιστωτική κάρτα, ηλεκτρονική πλατφόρµα).

∆ωρεάν εγγραφή στην πλατφόρµα Blink σύµφωνα µε τον νόµο GDPR.

Τεχνολογίες κρυπτογράφησης για ασφαλή επικοινωνία χρηστών µε την πλατφόρµα.

Επικοινωνία GSM / GPRS / 3G / Ethernet µέσω πρωτοκόλλου TCP / IP και OCCP 1.6.

| 13



Πελάτες που εµπιστεύτηκαν
ΤΗ GLOBALSAT - BLINK
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b2b@globalsat.gr www.globalsat.gr Globalsat Greece210 666 4000

Επικοινωνήστε μαζί μας για να αναζητήσουμε από κοινού προτάσεις
που απαντούν στις εξειδικευμένες απαιτήσεις σας:

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
BLINK CHARGING 
HELLAS


