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HomeCharger

Splošno
• omogoča polnjenje vseh vozil, ki podpirajo način 3
• en enosmerni izhod z močjo od 3,7 kVA do 22 kVA
• vtičnica ali fiksni kabel
• varna in intuitivna uporaba
• barvni LED-indikatorji stanja
• namestitev v prostoru ali na prostem
• po želji na voljo merilnik porabe
• po želji na voljo RFID-identifikacija
• vključuje tudi RCD
Priključni polnilni sistemi
Vtikač tipa 1

Vtikač tipa 2

Vtičnica tipa 2

Uporabniku
prijazno

Glavne lastnosti

• polnjenje na način 3
• eno- ali trifazna
• v prostoru ali na prostem (IP54)
• preprosta namestitev »Plug&Play«
• majhna in kompaktna
• aluminijasto ohišje
• prilagodljiva

Ugodna cena

Različni izhodi

Lokalno omrežje

Tehnični podatki
Ime naprave

CE
HC3

HC7

HC11

HC22

Vhod-nominalno
Faze/vodniki
Napetost

-fazni + nevtr. v. + ozemlj. v.

3-fazni + nevtr. v. + ozemlj. v.

230 Vac ± 10 %

400 Vac ± 10 %

50 Hz

Frekvenca
Vhodni tok
Vhodna moč

50 Hz

16 A

32 A

16 A

32 A

3,7 kVA

7,4 kVA

11 kVA

22 kVA

Izhod – nazivno
Napetost
Tok
Nazivna moč
Nadtok
RCD

230 Vac ± 10 %

400 Vac ± 10 %

16 A

32 A

16 A

32 A

3,7 kVA

7,4 kVA

11 kVA

22 kVA

20 A

40 A

20 A

40 A

30 mA (Tip A)

30 mA (Tip B)

Splošne specifikacije
Oprema

1 izhod za izmenični tok

Vtikač ali vtičnica

Uporabniški vmesnik
Zaslon
sistem RFID (po želji)
MID-merilnik (po želji)
Komunikacije
Mesto namestitve

P
P

vtikač J1772 (s 5-metrskim kablom)
vtikač IEC62196 tipa 2 (s 5-metrskim kablom)
vtičnica IEC62196 tipa 2
privzeto
Ni na voljo. LED-signali trenutnega stanja
Mifare classic samo za nadzor dostopa
za merjenje lokalne porabe
Niso na voljo. Po želji kot podrejena enota napravi Efacec
EV-Public Charger
v prostoru ali na prostem
do 1000 m

Stopnja zaščite

IP54 | IK10

Delovna temperatura

od -25 do +50 ºC

Temperatura skladiščenja

od -40 do +60 ºC
od 5% do 95%

Vlažnost
Teža

P
P

pilotni signal v skladu z IEC61851

Nadmorska višina

Velikost (širina x globina x višina)

P
P

na steno ali drog

Pritrditev
Komunikacija z vozilom

HC3
HC7

300 x 156 x 169

320 x 156 x 224
od 4 do 7 kg
HC11

P

P

HC22

P

P

Uporaba
•

zasebne hiše

•

parkirišča podjetij

•

flote taksi služb ter služb za izposojo in deljenje vozil

•

storitvene, trgovske in distribucijske flote

•

prodajalci in serviserji električnih vozil

•

kot podrejene naprave v infrastrukturi javnega polnjenja

RAL 3020

RAL 6018

RAL 7046

RAL 2004

RAL 1023

RAL 5015

RAL 6029

