
UN ECOSISITEM  
DE CONSTRUCTIE, MANAGEMENT , OPERARE ȘI ADMINISTRARE PENTRU 

STAȚII INTELIGENTE DE ÎNCĂRCARE 

MAȘINI ELECTRICE 



PENTRU DISPOZITIVE MOBILE 
APLICAȚIE  

Incarci si platesti cu cardul sau prin SMS 

• 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 
 

 

INTERFATA INTUITIVA 
 



Download on the L 'uvvmuau un LI  IC  

w AppStore 
K Google Play 

PENTRU ORASE INTELIGENTE 

p 

www.polyfazer.ro 

Portal 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. Ele pot, de asemenea, 

să vizualizeze toate detaliile tranzacțiilor executate, inclusiv facturile emise. 

Cupoane de Discount 

Partenerii, cum ar fi proprietarii sau operatorii de stații și proprietarii de mall-uri, 

primariile, pot utiliza opțiunea de a-și motiva clienții cu vehicule electrice folosind 

cupoane de reducere pentru energia consumată. Cupoanele de discount pot fi 

setate 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 
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AVANTAJELE SOLUTIEI  
POLYFAZER 

Cu ajutorul soluției Polyfaser puteți aplica un tarif 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 aplicate 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 vizualiza 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  



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  

          

EXAMPLE DE IMPLEMENTARI: 
 PALATUL COPIILOR BUCURESTI PROIECT “GREEN FIELD” END TO END  



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 
PROIECT FINALIZAT IN PARTENERIAT LOCAL STATII SI SOLUTIE DE MANAGEMENT 

 



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 PARTENERIAT CU RIMARIA PITESTI 



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  

          

HOTEL ORIZONT PREDEAL 



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  

          

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 



HARTA STATI ILOR POLYFAZER DIN ROMANIA 



CHARGING DATA RETEA POLYFAZER IN 

ROMANIA 2021 

(~100charging public spots) 

Session Numbers 

29089 Total KWh charged 

398704 
kWh 

Km  
Without polution* 

2 850 500 

km 

CO2 Saving** 

-451 567 
kg CO2 

*un consum mediu de 14 kWh/100km 
* * 2,64 kg CO2/1l benzina (ecoscore.be) 

14970 

Registered  
users 



•                       M2M&IoT  - geolocatie, localizare & telematica-  

 TRANSPARENTA AUTORITATI SI FURNIZORI 

   

GPS Mobile Apps for enterprise mobility 

O platformă care poate satisface orice cerințe de afaceri ale clienților dvs.: securitatea 

flotei, gestionarea combustibilului, livrarea bunurilor, identificarea șoferului, gestionarea 

flotei, gestionarea comenzii de lucru, gestionarea autobuzelor, gestionarea angajatilor, etc. 

 

Inteligent, intuitiv și simplu este ceea ce vor spune utilizatorii dvs. despre acest serviciu. 

Platforma satisface întreaga gamă de aplicații de la transparenta angajatilor până la soluții 

sofisticate pentru întreprinderi si afaceri. 
 

Free X-GPS apps available on iOS and Android allow users track their assets 

from anywhere and  locate people with GPS in their smartphones or tablets. 

Moreover, the mobile apps allow to plan tasks and routes, transfer collected 

data and photos to  office, report on visits online. The data that was gathered 

during the day, week or month can be  simply analyzed then. 

 

 



Autobuzul va ajunge 
 in 5 minute 

AxiRoute: Sistem de transport inteligent 
utilizatorii stiu exact unde este autobuzul si 
cand ajunge in statie 



AxiTemp: Confort Calatori- monitorizare centralizata a 
temperaturi in autobuzele de calatori 

? 
 

Ce este Axitemp? 
  Variațiile de temperatură pot cauza discomfort pentru calatori, in lunile de iarna sau mai ales 

vara cand sunt inregistrate temepaturi peste 30 C. Uneori, sistemul de climatizare 

(raciere/incalzire) poate fi oprit de către șoferii sau pot exista defectiuni tehnice.  

Primariile si societatile de transport risca sa aiba o o imagine negativa in fata calatorilor atunci 

cand scade nivelul de confort al transportului. 

 

Cum se poate folosi? 
  Axitemp asigură controlul temperaturii în timp real pentru a vă 

informa în legătură cu modificările de temperatură în diferite 

momente de timp. 

    Modulul GPS este instalat în cabină șoferului, acesta vă transmite 

informații despre vehicul și  date citite de senzori prin conexiunea 

internet. 



O camera pentru fiecare unghi 

 

Incepand de la bordul  

vehiculului, rampa de  

descarcare, zona  

rezervorului, toate  zonele 

importante  trebuie sa fie 

acoperite. 

Crezi vazand cu ochii tai 

 

Aplicatie intuitiva  

pentru a viziona,  

exporta si partaja  

imaginile. 

Dispozitiv de inregistrare video mobil 

Utilizati tehnologie MNVR de ultima  

generatie pentru a captura si stoca  

datele. 

Exportati datele sau  

urmariti-le in timp  

real cu ajutorul  

tehnologiei 3G. 

Monitorizare și înregistrare video mobilă 

MNVR (mobile network video recorder) 

Echipamente profesionale de securitate și  
monitorizare video pentru autovehicule 



SOLUTIE  AVANSATA DE 

COLECTARE PUBELE 

Copyright ©2019 Axionet . All rights reserved ® 
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AxiRFID 
Identificare si monitorizare pubele prin RFID 
pasiv cu frecventa inalta  

CITITOR RFID CU 
PUTERE MARE 

IDENTIFICATOR 
RFID PASIV 

Coșurile de gunoi sunt 
identificate datorită unui 
set de cititoare RFID 
montate pe vehicule și 
transpondere RFID 
montate în pubele. 
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MONI TORI ZARE 
I NCARCARE  A XE  
pr i n  S ENZORI  PE  
A XE  

SENZORI HARDWARE 
PENTRU DETECTIE 
INCARCARE PE AXE 

kg 

kg 

kg 



PLATFORMA   AVANSATA DE 

TELEMATICA 

CONTAINERE  
SI TRANSPORTURI SPECIALE 

Copyright ©2019 Axionet . All rights reserved ® 



AxiAsset 2 TRACKER 
EXTRA-LONG AUTONOMY 



AXIAsset 2 este un tracker GPS special evaluat IP67 

fiind proiectat pentru urmărirea activelor ce nu au o 

sursa de current si unde este necesară o durată de viață 

super-lungă a bateriei fără a sacrifica frecvența 

actualizărilor și performanța localizarii. 

 

Găurile de montare si magnetul puternic sunt create 

special pentru containere si vagoane - facilitează 

instalarea rapida si rezistenta in timp. 

 

AxiAsset 2 este alimentat cu doua baterii D Cell Lithium 

Thionyl Chloride (LTC) pentru o durată de viață super-

lungă. Bateriile LTC oferă, de asemenea, funcționarea 

continuă la temperaturi extreme. 

 

 

10 ANI AUTONOMIE 
pentru locația GPS zilnică 

*Scenarii de atonomie, 
pentru detalii se poate 
folosi calculatorul de 
autonomie (excel) AUTONOMIE 

LOCATIE LA 30 
MINUTE - 
SENZOR DE 
MISCARE (DEEP 
SLEEP) 

LOCATIE LA 3.5H 
– PORNIRE 
PERIODICA 

(ULTRA DEEP 
SLEEP) 
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CARACTERISTICI  
Echipement de monitorizare GPS  

AUTONOMIE EXTREMA – BATERIILE SPECIALE 

OFERA INTENSITATI MARI ALE CURENTULUI CE 

PERMIT PORNIREA SI LOCALIZAREA IN 8-20 

SECUNDE 

WETHERPROOF – REZISTA LA ORICE FENOMENE 

METEO (CARCASA INDUSTRIALA – IP67, 

REZISTENTA UV) 

ALERTA LA DETASARE – SENSOR 

MAGNETIC 

ACUMULATOBLUETOOHRI PROFESIONALI – 

RATA DE AUTO DESCARCARE FOARTE MICA IN 

TIMP, FUNCTIONEAZA LA TEMPERATURI 

EXTREME IN MEDIU EXTERIOR 



Redefiniti standardele de calitate cu  

ajutorul solutiei noastre de management  

eficient al personalului responsabil de  

curatenie. 

 

Stabiliti intervale de curatenie pentru  fiecare 

spatiu si pozitionati locatiile pe  harta. 

 

Monitorizati timpul efectiv de curatenie  

necesar pentru anumite zone definite. 

 

Solicitati angajatilor imagini pentru a  

demonstra finalizarea sarcinilor. 

 

Definiți echipele de curățare și configurați  

profiluri pentru a indica performanța  

acestora. 

 

Gestionați planul de curățare prin sarcini și  

comenzi de lucru. 

 

Generati rapoarte de activitate pentru  

curățarea zonelor și clădirilor. 

AxiEmlpoyee Gestionarea si Transparenta  

echipelor de curatenie 



Protejați obiectivele eficient cu ajutorul  solutie 

noastre de optimizare a fortei de  munca de pe 

teren. 

 

Generati zone de interes pentru patrularea  

frecventa. 

 

Transmiteti in timp real sarcini si trasee  catre 

zone unde au loc incidente. 

 

Solicitati procese verbale si imagini in urma  

actiunii agentilor de paza. 

 

Se pot completa rapoarte complexe la  finalul 

de tura al fiecarui angajat direct din  aplicatie. 

 

Generati rapoarte de activitate cu orele de  

patrulare si traseele parcurse de fiecare  

membru al echipei. 

AxiEmlpoyee Gestionarea agentilor de 

securitate/politie locala 



Departamentul de mentenanta reprezinta  

totalitatea activ itatilor tehnice si  

organizatorice intreprinse cu scopul de a  

mentine sau de a restabili buna functionare  a 

unui sistem. 

 

Serviciul de mentenanță are ca scop  

functionarea optima a bunurilor prin  

intretinere preventiva, predictiva si  

corectiva. Aceste actiuni duc la marirea  

fiabilitatii si a performantelor bunurilor si  la 

scaderea disfunctionalitatilor. 

 

Stabiliti vizite periodice pentru verificarea  si 

remedierea defectiunilor cu ajutorul  solutiei 

noastre de management al  personalului 

specializat. 

AxiEmlpoyee Gestionarea echipelor de interventie  si mentenanta 



Asigurati servicii moderne și performante  de 

salubrizare si deszapezire a localităților,  

ingrijire a parcurilor, coordonarea  

echipelor speciale de interventie care să  

contribuie la eforturile comunității de  

dezvoltare economico-socială durabilă, de  

siguranta a cetatenilor și de protejare a  

mediului. 

 

Cu ajutorul solutiei noastre puteti  

monitoriza calitatea serviciilor publice de  pe 

străzile orasului si puteti genera  rapoarte 

periodice cu privire la observatiile  din teren. 

 

Dupa analizarea rapoartelor de activitate  

generate se pot aduce îmbunătățiri planului  de 

lucru pentru o eficienta maxima a  echipelor de 

pe teren. 

AxiEmlpoyee Gestionarea echipelor de teren, vehicule 

si oameni in timp real intr-o singura interfata 



ALTE SOLUTII 



SOLUTII STALP INTELIGENT- ALL IN ONE! 



SOLUTIE DINAMICA INTELIGENT CHARGING! 



SOLUTII VEHICLE TO GRID! 



SOLUTII VEHICLE TO GRID! 



SOLUTII DE PRODUCTIE SOLARA AUTOCONSUM SI/SAU GRID! 



O companie d i n Grupul Axionet 

Adresa: Strada Traian Vasile 76, Sector 1 Website: polyfazer.ro 

E-mail: contactl@axionet.ro; contact@polyfazer.ro 

MULȚUMIM 
POLYFAZERROMANIA 

O DIVIZIE AXIONET IOT SRL 
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CLIENTII AXIONET 
Partenerii nostri strategici 


