Producent stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Ładowarka Homebox i Homebox Flex ECOTAP
Ładowarka Homebox i Homebox Flex (z kablem), w zależności od modelu przeznaczona
jest do jedno i trójfazowego ładowania pojazdów elektrycznych, umożliwiając
jednocześnie inteligentną komunikację urządzenia z pojazdem. Niewielkie wymiary
terminala pozwalają na umieszczenie go w dowolnym miejscu, a korzystanie z niego
jest niezwykle łatwe. Urządzenie jest wytrzymałe na uszkodzenia. Obudowa wykonana
jest ze stali cynkowanej o grubości 2mm, malowanej proszkowo.
W zależności od modelu ładowarka uruchamiana jest przyciskiem, kartą RFID lub
kluczem elektronicznym, które umożliwiają jedynie autoryzowane użycie. Wtyczka
umieszczana jest w gnieździe Mennekes (7pin) oraz w gniazdku w samochodzie.
Następnie stacja komunikuje się z samochodem w celu rozpoznania protokołów
bezpieczeństwa i dostosowania maksymalnej mocy ładowania do typu pojazdu. Proces
ładowania rozpoczyna się automatycznie.
Ładowarki typu Homebox montuje się naściennie lub na dedykowanej konstrukcji
stojaka.
Stacje Homebox, w zależności od modelu, można także włączyć w usługę Back Office,
która przez przeglądarkę internetową pozwala na kontrolę efektywności ich
wykorzystania oraz umożliwia podgląd kosztów ładowania.
Istnieje możliwość podłączenia kilku ładowarek pod jedną linią zasilającą.

Specyfikacja techniczna:
Uruchomienie ładowania:
Ilość złączy łądowania:
Złącze:
Maksymalny prąd:
Maksymalna moc:
Tryb ładowania:
Lokalizacja:
Komunikacja:
Wodoszczelność:
Obudowa:
Standardowa kolorystyka:
Opcje wykończenia:
Waga:
Wymiary (HxDxB):
Warunki pracy – wilgotność względna:
Warunki pracy – temperatura:

przycisk / karta/klucz elektroniczny – token/aplikacja na smartfona
1
1 x gniazdo typ 2
1-3 fazy, 240/400V, 16-32 Amp, 50 Hz, w zależności od modelu
0-22 kW, w zależności od modelu
Mode 3
GPS
Modem GSM/ czytnik kart RFID, w zależności od modelu
IP54 / IK10
stal cynkowana 2,2mm, malowana proszkowo
RAL 7035
kolor i branding dowolny
8kg
400mm x 120mm x 260mm
5% do 95%
-25℃ do +50℃
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Producent stacji ładowania pojazdów elektrycznych
Normy/certyfikaty
•

EN 1010/EU/35-IEC: 61815-1

•

VDE-AR-E 2623-2-2/I55/IK10

Gwarancja
Standard:
Przedłużenie gwarancji:

12 miesięcy
opcja dodatkowa
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