


Місія компанії EcoFlow
створювати сучасні інноваційні продукти для забезпечення людства 

чистою енергією з відновлювальних джерел

Компанія розпочала свою

діяльність у 2016 році

За допомогою 

краундфандингу зібрала 

кошти на створення 

перших портативних 

зарядних станцій

EcoFlow сьогодні 

продається у 80-країнах



Використання EcoFlow

Живлення будинку/Підприємства Риболовля/Полювання/Туризм Фестивалі/Заходи/Фото/Відео

Віддалена робота/Мобільний офіс Медицина/Військові/Охорона Допомога при стихійному лихові



EcoFlow – портативна зарядна станція

Від 210 Вт до 25 кВт

Від 7 до 13 одночасно
заряджаємих пристроїв

Від 0 до 100% заряду за 
1,5 години



EcoFlow сучасний та інноваційний продукт 
Найшвидша в світі

зарядка за 

допомогою

спеціальної

розробки - X-Stream

До 80% за годину

До 100% за 1,5

години

Система інтелектуальної зарядки 

і захисту від стрибків напруги та 

перенавантаження. Літій-іонна

батарея яка навіть після 800 

циклів залишає 80% обєму. У 

нових версіях Літій-залізо-

фосфатний аккумулятор. До 80% 

після 3500 циклів.  

Керування станцією за 

допомогою додатку.

Видно кількість витраченої

енергії, залишок батареї. Є

можливість дистанційно

відключати або включати

потрібні прилади.



EcoFlow – три варіанти зарядки
від розетки від сонця від авто



EcoFlow – підключай все і одразу

Підключення одразу багатьох
пристроїв – одна з головних 
переваг EcoFlow
Кожен з пристроїв має виходи:
- Звичайної розетки - від 1 до
4 шт
- USB виходи для звичайної та

швидкої зарядки
- Автомобільна розетка
- Вихід для зарядки ноутбуків

та моніторів
- Вихід для автомобільної

зарядки (Anderson Port) – у 
Delta PRO



Енергозабезпечення будинку чи підприємства за 
допомогою EcoFlow



EcoFlow DELTA MAX від 2 до 12 кВт

EcoFlow DELTA PRO від 3,5 до 25 кВт



EcoFlow аграріям та підприємцям

Виїздні заходи
- Взвішувальні комлекси у полі
- Організація робочого місця у полі
- Дні поля
- Робота дронів обприскуваів
- Зарядка великої кількості техніки
у полі (телефони, ноутбуки, принтери)
- Виїздна торівля

Робота підприємства
- Безперебійна робота офісу чи підприємства
- Живлення обігріву та насосів
- Енергонезалежність (при встановленні
сонячних панелей)
- Економія на тарифі (заряд вночі-

використання вдень)
- Теплична підсвітка (продовження доби)



Порівняння EcoFlow

EcoFlow Генератор 
Можливість одночасно

заряджати пристроів 13 2-4 шт

Шум немає є
Запах немає є

Використання в приміщенні так ні

Можливість зарядки розетка, авто, сонячна
панель, генератор дизель, бензин

Техобслуговування ні так
Можливість прогнозувати 

час використання так ні

Вага 22 кг 30-50 кг



Можна робити аби як, але тепер є EcoFlow



Дякую за увагу!

Сергій Сілін

бренд-менеджер EcoFlow

Drone.ua – офіційний представник EcoFlow в Україні

+38 093 457 57 57

info@drone.ua

Drone.ua

mailto:info@drone.ua

