ΠΟΙΟΙ
ΕΙΜΑΣΤΕ
Η ομάδα μας συγκροτείται από
νέους, δυναμικούς ανθρώπους, οι
οποίοι διαθέτουν εργατικότητα,
πάθος για την καινοτομία, και
διάθεση να προσφέρουν υπηρεσίες
υψηλής ποιότητας.
Στόχος μας είναι να παρέχουμε
ολοκληρωμένες λύσεις λογισμικού
που συμβάλλουν στη σωστή
διαχείριση και την αποδοτική
αξιοποίηση της ενέργειας.
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ
ΜΑΖΙ ΜΑΣ
T: 210 8063371
E: info@joule.gr
W: joule.gr

Γαρδέλη 16, Μαρούσι
151 24 Αττική, Ελλάδα
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Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΑΣ
Αναπτύξαμε
την πλατφόρμα jHub η οποία αποτελεί
το πρώτο ελληνικό Virtual Power Plant.
Το jHub ενσωματώνει διάφορες
ενεργειακές εγκαταστάσεις με στόχο
την συντονισμένη, αποτελεσματική και
αποδοτική διαχείριση τους.

Σήμερα
έχουμε ενσωματώσει πλήρως:
φωτοβολταϊκά έργα,
αιολικά έργα,
σταθμούς φόρτισης
ηλεκτρικών οχημάτων και
φορτία

Αύριο
θα ενσωματώσουμε:
οικιακά συστήματα
αποθήκευσης και
utility scale σταθμούς
αποθήκευσης

ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
Προσφέρουμε
εξειδικευμένες λύσεις Τεχνητής
Νοημοσύνης και Business Intelligence,
για να εξασφαλίσουμε την ανταγωνιστική
συμμετοχή των παραγωγών από ΑΠΕ
στις Αγορές Ενέργειας.

Δημιουργούμε
τη δική μας λύση Dynamic Load
Balancing για χώρους με σταθμούς
φόρτισης, ώστε να επιτύχουμε τη
βέλτιστη διαχείριση του φορτίου.
Παράλληλα, προετοιμαζόμαστε για
την είσοδο των V2G σταθμών στην
Ηλεκτροκίνηση, ως η πρώτη εταιρεία
με V2G (vehicle to grid) σταθμό
φόρτισης στην Ελλάδα.

Παρέχουμε
ολοκληρωμένα πακέτα εγκατάστασης
και διαχείρισης σταθμών φόρτισης
ηλεκτρικών οχημάτων.
Αναπτύσσουμε την εφαρμογή jCharge,
μέσω της οποίας φορτίζετε εύκολα το
ηλεκτρικό αυτοκίνητό σας σε κάποιο από
τα διαθέσιμα σημεία φόρτισης.
Επίσης, η διαχειριστική πλατφόρμα jPanel
για ιδιοκτήτες σταθμών προσφέρει όλα
όσα χρειάζεστε για να προσαρμόζετε το
δίκτυό σας στις δικές σας ανάγκες, αλλά
και στων πελατών σας.

Διαμορφώνουμε
και αναλύουμε
στρατηγικές για τη συμμετοχή των
Συστημάτων Αποθήκευσης
Ενέργειας -τόσο οικιακών, όσο και
Utility Scale- στις ελληνικές Αγορές
Ενέργειας. Παράλληλα, υλοποιώντας
τις στρατηγικές αυτές στην πράξη,
αναπτύσσουμε κατάλληλο λογισμικό
για την αυτόματη και βέλτιστη
διαχείριση των συστημάτων αυτών.

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΣΗΜΕΡΑ.

