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Postaja za hitro polnjenje

Splošno
• omogoča hitro polnjenje vseh kompatibilnih vozil
• baterijo napolni do 80 % kapacitete v manj kot 30 minutah
• podpira več standardov (CHAdeMO, CCS in AC/Tip 2)
• istočasno polnjenje na izmenični in enosmerni tok
• barvni zaslon TFT (za uporabniški vmesnik in objavo)
• integracija v omrežje (prek OCPP ali lastniškega protokola)
• vgrajena povezljivost (3G, LAN, Wi-Fi)
• po želji v dveh enotah (omarica/terminal)

Hitro polnjenje

Priključno polnjenje na enosmerni in izmenični sistem

Glavne lastnosti

• več standardov
• več izhodov
• izhodna moč enosmernega toka do 50 kW
• izhodna moč izmeničnega toka do 43 kVA
• visok izkoristek: > 93 %
• velik faktor moči: 0,98
• preprosta namestitev Plug&Play
• deluje samostojno ali kot del omrežja
• nadzor in upravljanje na lokaciji ali na daljavo
• zaščita C3 proti rji
• možnost personalizacije

Uporabniku prijazno

Nadzor in upravljanje

Podpora več
standardov

Tehnični podatki

CE

Napetost in frekvenca

400 Vac ± 10 %; 50 Hz

Nazivna vhodna tok in moč
Izkoristek
Količnik moči

zaslon

73 A, 50 kVA
> 93 %

4 ukazni gumbi

0,98

Vhod za izmenični tok (po želji)
Faze/vodniki
Napetost in frekvenca
Nazivna vhodna tok in moč

uporabniški vmesnik

1- ali 3-fazni v. + nevtralni v. + ozemlj. v.
400 VAC ± 10 %; 50 Hz

gumb za izklop
v sili

do 63 A, 43 kVA
signal 3. izhoda

Izhod za enosmerni tok
Napetost
Tok
Nazivna moč (pri 400 V)

od 50 V do 500 V, enosm. tok

upravljanje
izhodnih povezav

RFID

od 0 do 120 A

signal 1. in 2. izhoda

50 kW pri 40 ºC / 45 kW pri 50 ºC

Izhod za izmenični tok (po želji)
Napetost
Tok
Nazivna moč

230 V ali 400 V Tok

povezava 1. izhoda

od 16 A do 63 A
od 3,7 kVA do 43 kVA

povezava 2. izhoda

Splošne specifikacije
Oprema

izhodi za enosm. tok za več standardov (način 4),
po želji izhod za izm. t. (način 3)

Komunikacija z vozilom

JEVS G104 (CHAdeMO)
IEC61851-23 PLC (CCS/Combo-2)
IEC61851-1 (AC)

Vtikači za enosmerni tok

JEVS G105 (CHAdeMO)
Combo T2 (CCS/Combo-2)

Vtikač (ali vtičnica) za izmenični tok
Uporabniški vmesnik
Zaslon
RFID-sistem
Komunikacija

privzeto
6,4’’ barvni TFT-zaslon
Mifare (Classic, DesFire EV1), drugi na zahtevo
3G (GSM ali CDMA) | LAN | Wi-Fi
OCPP (1.2; 1.5) in drugi

Mesto namestitve

v prostoru in na prostem

Nadmorska višina

do 1000 m

Stopnja zaščite

IP54 | IK10

Zaščita pred mrazom (po želji)
Temperatura skladiščenja
Vlažnost

Konfiguracije

CHAdeMO
CCS
-

CHAdeMO
CCS
AC43

CHAdeMO
CCS
AC22

CHAdeMO
-

CHAdeMO
AC43

CHAdeMO
AC22

CCS
-

CCS
AC43

CCS
AC22

IEC62196 Tip-2

Komunikacijski protokoli

Delovna temperatura

povezava 3. izhoda

od -25 ºC do +50 ºC
od -35 ºC do 50 ºC
od -40 do +60 ºC

Uporaba

od 5 % do 95 %

Jakost hrupa

<55 dB v vseh smereh

•

avtoceste in magistralne ceste

Velikost (širina x globina x višina)

600 x 600 x 1800 mm

•

bencinske črpalke (v mestih in na strateških lokacijah)

600 Kg

•

infrastruktura in operaterji električnih vozil

•

flote električnih vozil (javne in zasebne)

•

prodajalci in serviserji električnih vozil

Teža

