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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι σίγουρα το επόμενο βήμα της αυτοκίνησης, αυτόνομο ή μη, σε 

carsharing pools ή Ι.Χ.  

Ηδη η αγορά αυτοκινήτου έχει αναδείξει πολλά αξιόλογα μοντέλα τα οποία κυκλοφορούν στους 

δρόμους της Ευρώπης, της Αμερικής, της Ασίας και της Αυστραλίας.  

Δυο είναι τα βασικά πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης : Συμβολή του στην μείωση της 

περιβαλλοντολογικής ρύπανσης & το μειωμένο  σημαντικά κόστος μετακίνησης. 

 Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι ανεπτυγμένες χώρες δίνουν κίνητρα για την αγορά τέτοιων 

αυτοκινήτων και την δημιουργία υποδομών.  Δυστυχώς η χώρα μας σε ένα ακόμα σημείο είναι ο 

ουραγός όμως αργά ή γρήγορα θα ακολουθήσει και αυτή το δρόμο αυτής της ανάπτυξης. Ηδη και 

έχουν αρχίσει οι συζητήσεις για παροχή αντίστοιχων κινήτρων.  

Σύντομα και στους ελληνικούς δρόμους θα είναι αισθητή η παρουσία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.  

Εμείς πιστεύουμε ακράδαντα στο μέλλον ηλεκτροκίνησης για αυτό και ήδη Ετοιμαζόμαστε για την 

επόμενη μέρα. 

Η εταιρεία μας αντιπροσωπεύει για την Ελληνική και βαλκανική αγορά δύο από τα μεγαλύτερα 

εργοστάσια παραγωγής φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων.  

 Την  Charge Point παράγει φορτιστές εναλλασσόμενου ρεύματος με ισχύ έως 22 kW  

 Την  ΤRITIUM παράγει φορτιστή ρεύματος οι οποίοι είναι ιδανικοί για πολύ γρήγορη 

φόρτιση και είναι κατάλληλη για τοποθέτηση σε σημεία μικρής παραμονής 

αυτοκινητόδρομοι σούπερ μάρκετ σημεία ανεφοδιασμού - φόρτισης αυτοκινήτων και 

λοιπά.  

Είμαστε σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και ιδιωτικούς φορείς για την 

εγκατάσταση των πρώτων φορτιστών , οι οποίοι Μάλιστα θα μπορούν να δεχτούν και συνδρομητές 

από άλλες χώρες μέσω συστήματος roaming.  

Παραμένουμε στην διάθεση σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία 

 

Με εκτίμηση  
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Εταιρική παρουσίαση 

 

Η εταιρεία Mimosa Dynamic είναι  η πρώτη νεοφυής ελληνική εταιρεία με ειδίκευση στα 

θέματα φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και συνεργασία με τις 2 από τις μεγαλύτερες 

εταιρείες  κατασκευής φορτιστών παγκοσμίως .  

Ο στόχος είναι να παίξει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των ηλεκτρικών οχημάτων στην 

Ελλάδα.  

Αντιπροσωπεύουμε 2 από τις  μεγαλύτερες εταιρείες φορτιστών στην Ελλάδα την  Τritium 

που έρχεται από την Αυστραλία και έχει παρουσία με αντιπροσωπείες σε τρεις ηπείρους, 

και την Chargepoint, Ολλανδική εταιρεία που ειδικεύεται στους ΑC φορτιστές αυτοκινήτου 

και παρουσία  στη Σουηδία, Φινλανδία Γερμανία, Βέλγιο, Αυστρία, Ιρλανδία. 

Ήδη η εταιρεία μας σε συνεργασία με  την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά  και την ιδιωτική 

πρωτοβουλία, αναπτύσσει  δίκτυο σημείων φόρτισης σε πανελλαδικό επίπεδο  . 

Στόχος μας είναι η  Mimosa Dynamic  να είναι η leader εταιρεία στην νέα εποχή της 

ηλεκτροκίνησης!  

 

 



        

  

 
 
 
  

Wall-Box 
Φορτιστές Ηλεκτρικών Οχημάτων  

Για δημόσιους χώρους, επιχειρήσεις και κατοικίες 

Στην   Chargepoint
© 

έχουμε  εμπειρία στην παροχή ενέργειας σε δημόσιους χώρους με  «έξυπνα» 
συστήματα. Εδώ συνδυάσει αυτή την εκτεταμένη γνώση και εμπειρία, με το όραμά μας για βιώσιμες  
μεταφορές. 

Η ηλεκτροκίνηση  έχει πολλά πλεονεκτήματα. Γι αυτό και αναπτύσσουμε έξυπνες ιδέες για να 
βελτιώνουμε συνεχώς  και να την βοηθήσουμε στην προσπάθεια της  για ένα βιώσιμο περιβάλλον. Με τις  
γνώσεις, την εμπειρία και την καινοτόμο δύναμή μας έχουμε εξελιχθεί σε ειδικούς στις υποδομές 
φόρτισης  

Η  Chargepoint
© 

προσφέρει μια σειρά ποιοτικών πρωτοποριών  λύσεων για κάθε τομέα, που είναι 
έτοιμες για τις εξελίξεις του μέλλοντος και με προδιαγραφές  που πληρούν τα standards της ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας. 

.  
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Γενικά  

Σύστημα σύνδεσης         1 ή 2 x European connection τύπου  2 

Πρωτόκολλο επικοινωνίας        Mode 3 (European charging standard) 

Τύπος Τοποθέτησης          Σε τοίχο  η σε ειδική βάση  

Διαστάσεις  (ΥxΠxΒ)         352 x 220 x 170 mm (1 σύνδεση) 

        502 x 280 x 190 mm (2 συνδέσειs) 

Υλικό       Αλουμίνιο , αντιβανδαλιστικό και αντισκωρικό 

Χρώμα        RAL 7016 (Σκούρο γκρι), Βάφή πουδρας 

Κατηγορία προστασίας        IP54 

Θερμοκρασίες λειτουργίας        - 25°C έως  +40°C εξωτερική θερμοκρασία 

Οθόνη Ενδείξεων         LED έγχρωμη 

Πρότυπο κατασκευής        EN 61000, IEC 61851/60068/62196 

Προστασία χρήστη       external 

Energymanagement (load-
balancing) 

      standard 

Ηλεκτρική σύνδεση        Από κάτω ή από πίσω 

 

Τεχνικές προδιαγραφές     

Ισχύς      3,7 - 22 kW Ανα παροχή   

Σύνδεση    230 η 400V AC 50Hz (TNS/TNC)  

Πρόσβαση   Σύνδεση & φόρτιση ή με κάρτα προσβασης  

Backoffice system
1)

 Προορατικά  

Επικοινωνία  μέσω:   GSM/GPRS/GPS  

Χρέωση με μετρητή kWh    Προορατικά  

Πρόσβαση με κάρτα (Τοπικός έλεγχος)   Προορατικά  

Πρόσβαση με κάρτα (κεντρικός έλεγχος)   Προορατικά  

 

Chargepoint© Wall-Box 
Η σειρά De Chargepoint © Wall-Box μπορεί να προσαρμοστεί με διάφορες έξυπνες επιλογές, για να επιλέξει 
έτσι κάθε χρήστης αυτό που χρειάζεται και να μπορεί να δημιουργήσει τη σωστή λύση που ταιριάζει στις δικές 
του ανάγκες φόρτισης. 
 
 
 
 

Wall-Box 

Options   

Σταθερό καλώδιο              

Διαφορετικό χρώμα (όλα τα RAL χρώματα)   

Συνδρομή back office   

Βάση στήριξης για τοποθέτηση σε δάπεδο   

Σήμα σε κολώνα  ‘electrical vehicle parking’   

Ρελέ διαρροής  (RCD) Type B εσωτερικό  (σε κάποια μοντέλα)   

Energy management: ‘σε τοπικά σημεια ’    

Chargepoint κάρτες  πρόσβασης                                   

    

 

1) online απομακρυσμένη διαχείριση / απομακρυσμένο υποστήριξη  /  αναβάθμιση / μεταφορά  δεδομένων για τη διαχείριση / αυτόματη τιμολόγηση 

 



        

  

    
 
 
  

Σταθμός Φόρτισης 
         Λύσεις φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα  

Για δημόσιους χώρους και επιχειρήσεις  

Η  Chargepoint
© 

έχει την τεχνογνωσία για την φόρτιση με έξυπνα συστήματα, σε δημόσιους χώρους.  
Συνδιάζει αυτή την σε βάθος γνώση με την εμπειρία και το όραμα  για μια αειφόρο ανάπτυξη 

Η χρήση ηλεκτρικών οχημάτων έχει αμέτρητα πλεονεκτήματα. Αυτός είναι οπ λόγος που αναπτύσσουμε  
έξυπνες εφαρμογές στον τομέα της ηλεκτροκίνησης  Με την γνώση, την εμπειρία  και την δυναμική  της 
εξέλιξης  μεγαλώνουμε   και ειδικευόμαστε στις υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων  

Προσφέρουμε ένα εύρος ποιοτικών λύσεων για κάθε ανάγκη φόρτισης, για να είναι έτοιμες για τις 
μελλοντικές εξελίξεις  και με τις προδιαγραφές που ισχύουν στην ευρωπαϊκή ένωση  
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Chargepoint©  Σταθμοί φόρτισης  
Οι Σταθμοί φόρτισης  Chargepoint

©
  προσφέρονται για την δημιουργία μιας  εξυπνης υποδομής  για 

εταιρείες, ημιδημόσιους και δημόσιους . 
 
 

Σταθμοί φόρτισης  με  RFID- πρόσβαση και  Backoffice 
 

Γενικά  

Σύστημα σύνδεσης         1 ή 2 x European connection τύπου  2 

Πρωτόκολλο επικοινωνίας        Mode 3 (European charging standard) 

Τύπος Τοποθέτησης          Με βάση στηριξης   

Διαστάσεις  (ΥxΠxΒ)         1150 x 280 x 212 mm  (2 σύνδεσεις) 

Υλικό       Αλουμίνιο , αντιβανδαλιστικό και αντισκωρικό 

Χρώμα        RAL 7016 (Σκούρο γκρι), Βάφή πουδρας 

Κατηγορία προστασίας        IP54 

Θερμοκρασίες λειτουργίας        - 25°C έως  +40°C εξωτερική θερμοκρασία 

Οθόνη Ενδείξεων         LED έγχρωμη 

Πρότυπο κατασκευής        EN 61000, IEC 61851/60068/62196 

Προστασία χρήστη       Εσωτερική  

Energymanagement (load-
balancing) 

      standard 

Ηλεκτρική σύνδεση        Από κάτω  

 

Τεχνικές προδιαγραφές     

Ισχύς      3,7 - 43 kW per outlet   

Σύνδεση    230 or 400V AC 50Hz (TNS/TNC)  

Πρόσβαση   RFID-cardreader  

Backoffice system
1)

   Προορατικά  

Επικοινωνία  μέσω:   GSM/GPRS/GPS  

Χρέωση με μετρητή kWh    Προορατικά  

Πρόσβαση με κάρτα (Τοπικός έλεγχος)   Προορατικά  

Πρόσβαση με κάρτα (κεντρικός έλεγχος)   Προορατικά  

 

1) online απομακρυσμένη διαχείριση / απομακρυσμένο υποστήριξη  /  αναβάθμιση / μεταφορά  δεδομένων για τη διαχείριση / αυτόματη 

τιμολόγηση 

 

Options  

Διαφορετικό χρώμα (όλα τα RAL χρώματα)  

Backoffice συνδρομητική υποστήριξη   

Ανοξείδωτο Πλαίσιο στήριξης   με πρόσβαση στην  καλωδίωση   

Οδικά σήματα σε κολώνα  ‘electrical vehicle parking’  

Πυλώνας  σύνδεσης  δικτύου φορτιστών με τον πάροχο  

Energy management: ‘σε τοπικά σημεια ’  

Chargepoint κάρτες  πρόσβασης                                  

 










