Soluții de mobilitate pentru un business sustenabil

EV Box
x Business Line

Soluția de încărcare rapidă a autovehiculelor electrice, pentru birouri și locații publice

Specificații EV Box Business Line
DOTĂRI TEHNICE
Capacitate de încărcare per conector
Mod de încărcare
Tip conector
Număr conectori
Capacitate de conectare
Certificări
Protecție IP/IK
Temperatura de funcționare
Umiditate

22 kW
Mod 3, Z.E. Ready
Tip 2 (EN/IEC 62196-2)
unul sau doi conectori cu priză sau cu cabluri
1 sau 3 faze 230 V - 400 V, 16 A și 32 A.
IEC 61851-1 (2010), EC 61851-22 (2002)
IP54, IK10
de la -25°C până la + 50°C
Maximum 95%

CONECTARE
Autentificare
Comunicare standard

Auto START / Keyfob / RFID card / Aplicație mobilă
GPS / GSM / UMTS / GPRS Modem / controller cu cititor RFID

SPECIFICAȚII FIZICE
Protocoale de comunicație
Material carcasă
Dimensiuni
Greutate
Montaj
Culori standard
Configurația sistemului

OCPP1.5S ; 1.6S ; 1.6J
Policarbonat
600 x 205 x 255 mm (cu o singură priză/un conector)
600 x 410 x 255 mm (cu două prize/doi conectori)
Pentru stația cu cablu atașat, acesta ajunge la 6m
Maximum 28 de kg pentru stația cu doi conectori cu cablu
Pe stâlp sau pe perete
Albastru, alb, gri – în funcție de disponibilitatea stocului
Până la 20 de conectori pe principiul Hub- Satelit

Acest document este o fişă 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, fiabilitatea sau adecvarea pentru
un anumit scop a conținutului său și a produselor și serviciilor prezentate în acesta. Specificațiile și datele de performanță conțin valori medii în limitele
toleranțelor existente și pot fi modificate fără notificare prealabilă. Înainte de a comanda, contactați întotdeauna ENGIE Romania pentru cele mai recente
informații și specificații. 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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