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Permite vizualizarea parametrilor de încărcare în orice 
moment, de oriunde, chiar și de pe telefonul mobil.

Vezi statusul încărcării indiferent dacă ai cont sau nu

Pentru utilizatorii stațiilor de încărcare

Accesează stația LEK3.CO la care încarci mașina electrică fără să te loghezi pentru a 
vedea pe loc parametrii încărcării tale, de oriunde te afli, direct de pe telefonul mobil.
Încărcătoarele LEK3.CO au un QR code care poate fi accesat pentru a vedea:

     Numele încărcătorului;
     Puterea instantă – Puterea de încărcare în timp real (Măsură + Grafic);
     Starea încărcătorului (Liber, Conectat, Încarcă, Eroare);
     Puterea pe sesiune  - Puterea pe sesiunea curentă în timp real;
     Timpul pe sesiune – Timpul scurs al sesiunii curente;
     Puterea totală livrată  - puterea livrată în întreaga folosință.



     Numărul de sesiuni - numărul sesiunilor de încărcare pe un încărcător anume;
     Puterea totală livrată  - puterea livrată în întreaga folosință;
     Temperatură - Temperatura încărcătorului intern;
     Versiunea SW;
     Puterea totală livrată de la încărcătoarele tuturor clienților;
     Puterea totală instantă de la încărcătoarele tuturor clienților;
     Istoricul încărcărilor (maxim pentru 30 de zile);
     Istoricul încărcărilor pe o perioadă specifică;

Pentru proprietarii stațiilor de încărcare

Mai mult control asupra stațiilor tale de încărcare LEK3.CO cu aplicația LEK3.CO, 
acum disponibilă pe mobil și pe desktop. Informațiile afișate pentru proprietarii 
stațiilor de încărcare sunt mai complexe și permit proprietarului să urmărească 
activitatea pe fiecare încărcător în parte:

     Locația încărcătoarelor pe hartă; 
     Numele încărcătorului;
     Starea încărcătorului (Liber, Conectat, Încarcă, Eroare);
     Puterea instantă – Puterea de încărcare în timp real (Măsură + Grafic);
     Curent L1, L2,L3  - Fază curent (Text/Grafic);
     Voltaj L1, L2, L3 - Fază Voltaj (Text/Grafic);
     Puterea pe sesiune  - Puterea pe sesiunea curentă în timp real;
     Timpul pe sesiune – Timpul scurs al sesiunii curente;
     Timpul total - timpul total până când încărcătorul este operabil;

Extra pentru proprietari

Alerte prin email
Alerte prin email pentru 

evenimente diferite legate de 
încărcător (ex: eroare de 

încărcare)

Tablou de bord
Tablou de bord personalizat, 

care conține parametrii de 
interes pentru proprietar

Export date
Exportul datelor în 
XLS/CSV/PDF (ex: 

exportul puterii livrate într-o 
perioadă anume)
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