
Soluții de mobilitate pentru un business sustenabil

Deellttaa 2255 kkWWW
Soluția de încărcare a autovehiculelor electrice, cu un design compact

Specifi cații Delta 25 kW
PUTERE DE INTRARE
Capacitate de conectare 380-415 Vac; 50/60 Hz; Trifazic / L1, L2, L3, N, PE; 50A max 230 

Vac; 50/60 Hz
Factor de putere > 0.98
Efi ciență 94% la puterea nominală de ieșire
Consumul în Stand-by < 20W

 

PUTERE DE IEȘIRE
Ieșire DC #1 conector IEC CCS DC Level 2, 50-500 Vdc, 60A max., 25kW max.
Ieșire DC #2 conectori  CHAdeMO, 50-500 Vdc, 60A max., 25 kW max. IEC CCS DC Level2/

PROTECȚIE
Protecție Suprasarcină, supratensiune, scurtcircuit, depășirea temperaturii

INTERFAȚA UTILIZATORULUI ȘI CONTROL
Display ecran OLED 2.7”
Limbile disponibile Engleză, Franceză, Germană, Spaniolă (alte limbi disponibile la 

comandă)
Butoane Butoane multifuncționale (lumină LED: Portocaliu, Albastru) / 

Buton oprire de urgență (Roșu)
Autentifi care utilizator ISO/IEC 14443 Type A/B RFID

COMUNICAȚII
Conectivitate  OCPP 1.5S, 1.6J
Interfață Rețea Ethernet, Cellular

TEMPERATURI DE FUNCȚIONARE
Temperatura de operare de la -30°C până la +50°C (de la -22°F până la +122°F)
Temperatura de depozitare de la -40°C până la +85°C (de la -40°F până la +185°F)
Umiditate umiditate relativă <95%, fără condens
Altitudine până la 2000 metri

SPECIFICAȚII MECANICE

Protecție IP IP55
Protecție IK IK10
Răcire Aer forțat
Lungime cablu încărcare 4 metri (standard) / 7 metri (opțional pentru IEC CCS DC)
Dimensiuni (WxHxD) 680 x 430 x 230 mm (27 x 17 x 9 inch) / 53kg (117lb). Incluzând 2 

ștechere de încărcare și cablu
Montaj Pe perete sau pe stand opțional

CERTIFICĂRI
Certifi cat CE
Conformitate CHAdeMO, IEC 61851-1, IEC 61851-23

Acest document este o fi şă tehnică și nu constituie o ofertă obligatorie pentru ENGIE Romania. ENGIE Romania a redactat conținutul acestui document conform 
cunoștințelor de la momentul redactării. Nu se acordă nicio garanție explicită sau implicită pentru exhaustivitatea, precizia, fi abilitatea sau adecvarea pentru 
un anumit scop a conținutului său și a produselor și serviciilor prezentate în acesta. Specifi cațiile și datele de performanță conțin valori medii în limitele 
toleranțelor existente și pot fi  modifi cate fără notifi care prealabilă. Înainte de a comanda, contactați întotdeauna ENGIE Romania pentru cele mai recente 
informații și specifi cații. ENGIE Romania respinge în mod explicit orice răspundere pentru orice daune directe sau indirecte, în sensul cel mai larg, care decurg 
din sau au legătură cu utilizarea și / sau interpretarea acestui document.
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