
 

 

 INFORMACJA PRASOWA 

 

2N-Everpol inwestuje w branżę EVSE 

AUTEL https://autelenergy.eu/ - nowa marka z branży EVSE w portfolio firmy 2N-

Everpol Sp. z o.o. Firma od niedawna jest dystrybutorem firmy Autel – producenta 

ładowarek do samochodów elektrycznych. Jest odpowiedzialna za sprzedaż 

urządzeń Autel nie tylko w Polsce, ale w całym regionie krajów Europy Środkowo 

Wschodniej (CEE).  Urządzenia Autel świetnie sprawdzają się zarówno w 

zastosowaniach prywatnych, jak i w tworzeniu infrastruktury publicznej. 

Atrakcyjny design ładowarek wsparty jest najnowszą technologią i 

zabezpieczeniami, które sprawiają, że ładowarki Autel są komfortowe i bezpieczne 

w użytkowaniu w każdych warunkach. Dzięki nim użytkownik nie tylko szybko 

naładujesz baterie w swoim aucie elektrycznym, ale także sprawdzisz ich stan i 

przedłużysz ich żywotność. Urządzenia Autel są kompatybilne ze wszystkimi typami 

złączy do ładowania samochodów elektrycznych. Ładowarki Autel inteligentnie 

balansują energią w budynkach (Dynamic Load Management), można je również 

integrować z instalacjami fotowoltaicznymi. Całym procesem ładowania 

użytkownicy mogą wygodnie zarządzać w smartfonie poprzez dedykowaną 

aplikacje. Oferta Autel obejmuje ładowarki AC (typu wallbox) o mocach 7,4-22 kW 

jak również szybkie ładowarki DC o mocach od 60-240 kW.   

 

Specyfikacja techniczna: 

Ładowarki naściennej MaxiCharger AC 

• Tryb ładowania - Typ 2 

• Wejściowa/wyjściowa moc znamionowa i prąd - Jednofazowa do 7.4 kW/32 A; 

Trójfazowa do 22 kW/32 A 

• Napięcie wejściowe/wyjściowe 230 V±15%, jednofazowa; 400 V±15%, 

trójfazowa; 50 Hz  (UK: 230 V±10%, jednofazowa; 400 V±15%, trójfazowa; 50 

Hz)  

• Typ sieci TT, TN  

• Wtyczka typ IEC 62196 Wtyczka typu 2 lub typu 1, 5 m   

IEC 62196 Gniazdo typu 2 lub gniazdo z przesłoną  

• Wewnętrzny wyłącznik różnicowo-prądowy AC 30 mA, DC 6 mA  

• Zabezpieczenia  Zabezpieczenie nadprądowe, przed przepięciem, przed 

zanikiem napięcia, zintegrowana ochrona przeciwprzepięciowa, PME (UK)  

• Czytnik kart (Opcjonalnie)  ISO 15693, ISO 14443  



 

• Dokładność pomiaru energii +/-1.0% od 1% do pełnej skali;  

Wbudowany certyfikowany licznik MID (dotyczy tylko produktów 

z ekranem LCD)  

 

Ogólna charakterystyka 

 

• Klasa ochrony IP i IK IP65 (IP54 w przypadku wersji z gniazdem); IK10 (ekran: 

IK08)  

• Wysokość montażowa 2000 m  

• Zakres temperatury pracy -40℃~+55℃  

• Zakres temperatury składowania -40℃~+85℃  

• Montaż Do ściany lub podłoża przy użyciu podstawy  

• Wymiary (w×s×g) 336×187×85mm  

 

 

Interfejs użytkownika  

 

• Sygnalizacja statusu LED/APP/ekran dotykowy (Opcjonalnie, 5” LCD, 800*480)  

• Interfejs użytkownika Autel Charge APP; Autel Charge Cloud  

• Łączność Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, 4G (Opcjonalnie), CAN, RS485 do licznik 

energii  

• Protokoły komunikacyjne OCPP 1.6J  

• Uwierzytelnienie użytkownika APP, karta RFID  

 

Aktualizacja oprogramowania Aktualizacja OTA za pomocą strony internetowej  

 

Certyfikacja i normy  

• Bezpieczeństwo i zgodność z normami IEC 61851-1, IEC 62311, IEC 62479, IEC 

62955, IEC 61439-1/ -7  

• Certyfikaty CE (TUV)  

• Gwarancja 36 miesięcy, możliwość wydłużenia gwarancji  

 

 

W naszej ofercie znajdują się obecnie trzy modele Autel MaxiCharger 

AC: 

1. Maxi EU AC W11-C5-DG (11kW, 3 fazy 16A, 5m kabel, kolor ciemny 

grafit) 

sugerowana cena detaliczna brutto: 4699 zł 

 

2. Maxi EU AC W22-C5-4G-DG (22kW, 3 fazy 32A, 5m kabel, 4G, kolor 

ciemny grafit) 

sugerowana cena detaliczna brutto: 5399 zł  

 

3. Maxi EU AC W22-S-4G-SV (22kW, 3 fazy 32A, gniazdo, 4G, kolor 

srebrny) 



 

sugerowana cena detaliczna brutto: 4299 zł  

 

 

 

O firmie Autel 

Założony w 2004 w Shenzhen, Autel to globalny lider w branży EVSE, którego 

wyroby możemy znaleźć w ponad 70 krajach świata. Zatrudnia ponad 1500 

pracowników, z czego prawie 30% w ośrodkach badawczych na całym świecie. Poza 

produkcją sprzętu dla infrastruktury dla aut elektrycznych, wytwarza również 

produkty do diagnostyki samochodowej oraz drony. Posiada dwie fabryki w 

Chinach i Wietnamie. Jest laureatem międzynarodowych nagród w zakresie 

designu, m.in. IF Design Award 2022 (MaxiCharger AC, MaxiCharger DC Fast, 

MaxiCharger DC High Power), Red Dot 2022 (MaxiCharger AC). Sprzęt Autel spełnia 

najwyższe normy jakościowe i posiada wszelkie niezbędne certyfikaty 

dopuszczające go do sprzedaży w Polsce. Atutem Autel są najnowsza technologia, 

trwałość urządzeń i szybki czas dostawy. 

 

O firmie 2N-Everpol. 

Firma 2N-EVERPOL powstała w 1992 roku zaczynając od dystrybucji opon, felg i 

kilku auto serwisów na terenie województwa mazowieckiego. Firma jest wyłącznym 

dystrybutorem najlepszych 

w swoich dziedzinach producentów branży elektroniki użytkowej tj. Blaupunkt, 

PRIME3, Audiomedia, Brax, Helix, Match, a także produktów z kategorii małego 

AGD, elektronarzędzi, narzędzi i akcesoriów ogrodowych oraz pojazdów 

elektrycznych marki Blaupunkt. 

Drugą istotną działalnością firmy 2N-Everpol są usługi związane z caravaningiem. 

„Centrum Entuzjastów Caravaningu” w Tomicach k/Warszawy, jako największe 

centrum caravaningowe w Polsce, jest przedstawicielem w naszym kraju marek tj. 

HOBBY, MORELO, WEINSBERG, GIMEX, FLAMEFIELD i KOZIOL. 

Firma 2N-EVERPOL co roku, począwszy od 2009 otrzymuje prestiżowe wyróżnienie 

w postaci Gazeli Biznesu, przez co trafiła do elitarnego Klubu Gazeli Biznesu - 

grona najbardziej rozwijających się firm w Polsce. W roku 2020 firma kolejny raz 

dołączyła do zaszczytnego grona firm wyróżnionych „Diamentem Forbesa”. 

 

Więcej informacji: www.everpol.pl. 

Dane rejestrowe:  

2N-Everpol Sp. z o.o.02-801 Warszawa, ul. Puławska 403A  

NIP 951-20-79-512, REGON 010130717, KRS 0000164987  

http://www.everpol.pl/


 

Biuro handlowe:  

05-532 Baniocha, ul. Puławska 12, tel. +48 22 688 08 00 


