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FIMEEERR EEELLEECCTTRRA
Soluția de încărcare rapidă a autovehiculelor electrice

Specifi cații Fimer Electra
SPECIFICAȚII TEHNICE
Curent de ieșire maxim - AC 43 KW   
Curent de ieșire maxim – DC 30kW +30kW ( 2 module de putere)
Standard IEC61851-1, IEC61851-23, IEC61851-24
Metodă de încărcare Simultană ( 2 DC + 1 AC)
Tip conectori CHAdeMO, CCS2, Type2
Sistem de curent 3P+N+PE
Tensiune nominală de intrare 400V AC ± 10%
Frecvența 50-60 Hz
Tensiune nominală de ieșire AC 400 VAC
Tensiune nominală de ieșire DC 150-1000 VDC
Curent nominal de ieșire AC 63 A
Curent nominal de ieșire DC 150 A
Factor de putere 0.99
Factor de efi ciență >0.96%
Clasifi care EMC Emisii Clasa B
Conectare la rețea Conectare permanentă la rețea
Protecție IP IP55
Protecție IK IK10
Carcasă Oțel inoxidabil
Protocol OCPP 1.6 Json
Limbi disponibile Italiană, Engleză, Spaniolă, altele la cerere
Dimensiuni 1850 mm x 700 mm x 650 mm
Greutate 230 kg
Temperatura de operare de la -25°C până la +50°C
Umiditate de la 0 până la 95% (fără condens)
Protecție electrică Inclusă (supracurent, supratensiune, supraîncălzire, control de 

izolație)
Contor de energie Certifi cat MID
RFID DA
Conexiune Ethernet, GSM/3G/4G, WLAN, Bluetooth
Display LCD 7 inch
Status LED Verde, roșu, albastru
Updates SW de la distanță DA
Încărcare simultană DA (2DC + 1 AC)
Buton de urgență DA
Semnalizare ușa deschisă DA
Certifi care CE, AUX, UL


