
Soluții de mobilitate pentru un business sustenabil

QC Trrooonniiiqq 5000 kkW
Soluția de încărcare rapidă a autovehiculelor electrice, pentru birouri și locații publice

Specifi cații QC Troniq 50 kW
DOTĂRI TEHNICE                                 2 CONECTORI 3 CONECTORI
Capacitate de încărcare per conector 50 kW DC 50kW/22kW, DC/AC
Mod de încărcare Mod 3, Mod 4
Tip conector CCS2, ChaDeMo Tip2, CCS2, ChaDeMo
Număr conectori 2 conectori cu cablu de 3,95m 3 conectori cu cablu de 3,95m
Capacitate de conectare
Certifi cări
Umiditate
Interfață

CONECTARE
Autentifi care  RFID/ NFC / keyfob
Comunicare standard Ethernet (standard) sau GPRS; 3G (opțional);

Wifi  (opțional) / OCPP 1.5; 1.6 cu posibilitate de update pentru 
OCPP2.0

SPECIFICAȚII FIZICE
Material carcasă Protecție tip IP55 și protecție la vandalizare tip IK10
Dimensiuni 1920 x 450 x 820 (bi-standard)      1920 x 450 x 920 (tri-standard)
Temperatura de funcționare de la -30 °C până la +50 °C
Greutate Maxim 345 kg

Protecții RCD: 30 mA/Class A; MCB: Curba C sau D (depinde de circuit)

Consum de energie in stand-by 100W (700W cu încălzitor)

Montaj Pe sol sau la nivelul solului

Culori standard structura din oțel galvanizat, carcasa din aluminiu, suportul din 
oțel inoxidabil

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.

ENGIE Romania

Bd. Mărăşeşti nr. 4-6, Sector 4, Bucureşti, 040254 mobility@ro.engie.com

IEC 61851-1, IEC 61851-21, IEC 61851-22, IEC 62196
5% până la 95% umiditate relativă, fără condensare
Display 7” (18 cm) LCD color touchscreen cu protecție la lumină


