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Javna polnilna postaja
Splošno
• omogoča polnjenje vseh vozil, združljivih z načinom 3
• pritrditev na drog ali steno
• en izhod izmeničnega toka od 3,7 kVA do 22 kVA
• preprosta in intuitivna uporaba
• RFID-identifikacija uporabnika
• barvni LED-indikatorji stanja
• integracija v omrežje (prek OCPP ali lastniškega protokola)
• vgrajena povezljivost (3G, LAN, Wi-Fi)

Glavne lastnosti

• en izhod (način 3)
• več nazivnih moči (do 22 kVA)
• prilagodljivost (hierarhična arhitektura)
• različne možnosti namestitve
• aluminijasto ohišje
• preprosta namestitev »Plug&Play«
• lokalni in oddaljeni nadzor in spremljanje
• prilagodljiva

Uporabniku
prijazna

Ugodna cena

Komunikacije
in upravljanje

Različni izhodi

Opis izdelka
Naprava Pole Mount je zasnovana za prevodno polnjenje vgrajene
baterije BEV (baterijsko električno vozilo) ali PHEV (priključno hibridno
električno vozilo) na javno dostopnih polnilnih mestih, pri katerih sta
pomembna preprostost in funkcionalnost uporabe. Opremljena z eno
polnilno vtičnico za način 3 (moč od 3,7 kVA do 22 kVA) lahko polni vsako
električno vozilo, združljivo s standardom EIC61851.
Naprava Pole Mount se lahko s preprostim postopkom in brez večjih
zahtev pritrdi tudi na steno, kar omogoča različne načine namestitve.
Vsako napravo Efacec Public Charger lahko integriramo v omrežje,
katerega stanje in delovanje nadzoruje centralni nadzorni sistem.

Tehnične informacije
Tehnični podatki

Konfiguracije

CE

Izmenični vhod – nazivno
Faze/vodniki

184
1-fazni v. + nevtr. v. + ozemlj. v.

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

230 Vac ± 10%

400 Vac ± 10%

Napetost

50 ali 60 Hz

Frekvenca
Vhodni tok
Vhodna moč

50 ali 60 Hz

16 A

32 A

16 A

32 A

3,7 kVA

7,4 kVA

11 kVA

22 kVA

Tok
Nazivna moč
Nadtok
RCD

230 Vac ± 10%

434

Izmenični vhod – nazivno
Napetost

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

30mA (Tip A)

30 mA (Tip B)

Splošne specifikacije
Oprema
Pritrditev
Komunikacija z vozilom
Izmenični vtikač (ali vtičnica)
Uporabniški vmesnik
Zaslon
Sistem RFID
Komunikacija

en izhod izmen. toka

IEC62196 tipa 2 (drugi na željo)
privzeto
ne
Mifare (Classic, DesFire EV1)
3G (GSM or CDMA) | LAN | Wi-Fi

Komunikacijski protokoli

OCPP (1.2; 1.5) in drugi

Mesto namestitve

v prostoru in na prostem

Nadmorska višina

do 1000 m

Stopnja zaščite

IP54 | IK10

Delovna temperatura
Po želji prilagoditev na
hladno okolje

Zgledi pritrditve
Pritrditev na drog

Pritrditev na steno

od -25 do +50 ºC
od -35 do +50 ºC
od -40 do +60 ºC
od 5% to 95%

Vlažnost
Velikost (širina x globina x višina)

284

na drog ali steno
pilotni signal v skladu s standardom IEC61851

284 x 184 x 1800

Teža

9 Kg

Diagram nadrejeni/podrejeni
Uporaba
Nadrejeni

Podrejeni

• javna parkirišča
• veleblagovnice in nakupovalna središča
• operaterji infrastrukture električnih vozil
• flote električnih vozil (javne in zasebne)

domači polnilnik z merilniki in RFID

RAL 3020

RAL 6018

RAL 7046

RAL 2004

RAL 1023

RAL 5015

RAL 6029

RAL 9003

Več o izdelku na naši strani.

RAL 9003

Glavna pisarna:
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Kamnik pod Krimom 8b | 1352 Preserje | Slovenija | Telefon: +386 1 363 31 31 | Faks: +386 1 363 31 30 | e-pošta: info@plan-net.si | splet: www.plan-net-solar.si
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Zaradi naše politike stalnih izboljšav se specifikacije lahko spremenijo tudi brez obvestila. Dokument ni pravno
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