
EFEKTYWNOŚĆ 
ENERGETYCZNA 

ZPH DOKTORVOLT
Mgr. Inż. Bartosz Plewa

Kierownik działu E-commerce



PLAN PREZENTACJI

• Przedstawienie firmy: ZPH DOKTORVOLT Zbigniew Maleska

• Wprowadzone rozwiązania efektywności energetycznej oraz produkty 
oferowane naszym klientom:

1) Zielona energia fotowoltaika + nasze rozwiązania

2) EV- Electric Vehicle elektryczny pojazd w firmie DOKTORVOLT

3) E-mobility ładowanie samochodów i rowerów elektrycznych 

• Podsumowanie wprowadzonych rozwiązań efektywności 
energetycznej.



ZPH DOKTORVOLT Zbigniew Maleska
• Firma Doktorvolt® powstała jesienią 2013 roku. 

• Początkowo mały biznes rodzinny, zaczął 
rozrastać się do rozmiarów producenta 
rozpoznawanego na rynkach polskim i 
zagranicznych.

• Posiadamy nowoczesną halę produkcyjną oraz 
magazyny

• Zatrudniamy prawie 50 pracowników

• Pracujemy na bazie wdrożonego systemu 
zarządzania jakością ISO 9001:2015

• Siedziba firmy znajduje się w Malichowie, 
w województwie opolskim. 



ZPH DOKTORVOLT Zbigniew Maleska
✓ Stawiamy na wysoką jakość i zadowolenie klienta. 
✓ Wyróżniamy się starannym i dokładnym wykonaniem każdego z naszych produktów. 
✓ Nasz asortyment spełnia europejskie normy jakości i bezpieczeństwa, o czym świadczy duże 
zainteresowanie klientów na rynkach zachodnich.



ZPH DOKTORVOLT Zbigniew Maleska
Firma DOKTORVOLT® jest producentem:

• rozdzielnic budowlanych i kempingowych 
• fotowoltaicznych, 
• ładowarek do pojazdów elektrycznych 
• przedłużaczy



Zielona energia
Instalacja fotowoltaiczna na dachu siedziby firmy

Ilość paneli 32 szt.

Moc zainstalowana 10 kW

Falowniki 4 kW i 6 kW Fronius

Oferta dla naszych klientów:
Rozdzielnice fotowoltaiczne AC/DC 

wyposażone w :

• Zabezpieczenia RCD, MCB,
• Ograniczniki przepięć

• Złącza MC4



EV- Electric Vehicle elektryczny 
pojazd w firmie DOKTORVOLT

Hyundai KONA

Rodzaj 
napędu: Elektryczny

Moc 
maksymalna:

204 KM

Bateria 
akumulatora 64 kWh

Emisja CO2: 0 g/km

Zużycie prąd 
(miasto):

12,5 kWh/100 
km



E-mobility ładowanie samochodów 
i rowerów elektrycznych

Stacja ładowania pojazdów elektrycznych

Moc przyłączeniowa Do 22kW

Napięcie zasilania 400V, 50 Hz

Tryb ładowania MODE 3

Obudowa 
aluminiowa IP54 

Zabezpieczenia RCD Typ B

Sygnalizacja statusu 
pracy LED

Autoryzacja dostępu Czytnik RFID



E-mobility ładowanie 
samochodów i 

rowerów 
elektrycznych

Warianty:
-wersja mobilna z rączką i 
przewodem zasilającym

-wersja naścienna – do montażu na 
stałe np. w garażu

Możliwe dodatkowe wyposażenie:
• Autoryzacją dostępu (czytnik 

RFID)
• Licznik energii



EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 
ZPH DOKTORVOLT –Podsumowanie

1) Zielona energia fotowoltaika

2) EV- Electric Vehicle elektryczny pojazd 

3) E-mobility ładowanie samochodów i rowerów   
elektrycznych 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!
Z najlepszymi życzeniami na 
nadchodzące Święta Bożego 
Narodzenia
od wszystkich pracowników 
firmy DOKTORVOLT!

Zapraszamy do odwiedzenia 
naszej strony: 

www.doktorvolt.pl


