Cikkszám: EHDL11KW

Daheim Laden Fali Elektromos Autó gyorstöltő 11KW 3F LCD RFID LAN
WiFi

Egyeztesd össze az elektromos autód töltését egyszerűen időbeosztásoddal és életviteleddel! Elektromos töltés otthon és a vállalkozásodnál egyszerűen és
hatékonyan!

Daheim Laden Fali Elektromos Autó gyorstöltő 11KW AC töltőteljesítménnyel. A töltőberendezés 3F betáplálást igényel, fázisonként 16A, összesen 3x16A. A töltő
szabványos Type2 típusú fejjel rendelkezik, ami kompatibilis a legtöbb elektromos és Plug in Hibrid gépjárművel. Gyors és egyszerű kiépítés saját és céges
gépjárművek elektromos töltéséhez. Legyen elektromos vagy Plug in Hibrid ezzel a töltővel alacsony költségvetésű kiépítés mellett az autó feltöltése
biztonságosan megoldható. A töltési idő függ az akkumulátor kapacitásától. A Daheim Laden fali elektromos autó gyorstöltővel lényegesebben gyorsabban
töltheted autódat, mint a 230V-os hagyományos tartozék töltőberendezésekkel. A berendezés teljesen és egyszerűen felszerelhető és programozható. A
felszereléshez rögzítő konzol áll rendelkezésre. A töltő opcionálisan oszlopra is szerelhető, amit külön lehet megvásárolni. A töltés indítható plug &play módban
vagy kártyával az integrált RFID olvasóval azonosítás után. Megadható az engedélyezett személyek jogosultsága, így akár elszámolást is készíthetsz a
felhasznált teljesítményekről. A készülékhez alapban 2 darab kártya tartozik, amit tovább lehet bővíteni. A töltő minden információt egy színes full color graﬁkus
LCD kijelzőn jelenít meg. A szükséges információk magyar nyelven jelennek meg. A készülék rendelkezik LAN csatlakozóval és WiFi eléréssel. A töltést és a
paramétereket hamarosan mobil applikációról is eel lehet érni, ami további segítséget nyújt az innovatív töltéshez, elszámoláshoz és használathoz. A Daheim
elektromos töltő erős fém házzal rendelkezik, robusztus kivitel, ellenáll a vandalizmusnak és az erősebb ütésnek és pornak. A töltő látható elülső felülete
esztétikus és erőd edzett üvegből készült. A töltő mechanikai és víz elleni védettsége IP54, amely lehetővé teszi a kültéri telepítést is. A töltő rendelkezik belső
B típusú 6mA értékű hibaáram érzékeléssel. A vészleállítást a töltő oldalán lévő piros vészleállító gombbal lehet azonnal megtenni. Garancia 2 év.

Igény esetén beépítéssel is kérheted az ország teljes területén. Telepítési díj általánosan 25.000.- Ft - 45.000.- Ft. A munkadíj tartalmazza az
alábbi feladatokat:

Kiszállási díj,
Berendezés felszerelése előre elkészített csatlakozási pontokra (Szükséges elektromos teljesítmény 3x16A vagy 3x32A),
Berendezés beüzemelése,
Programozás, konﬁgurálás,
RFID konﬁgurálása,
Tesztelés,
Átadás,

Speciﬁkáció

Általános adatok
Garancia (év)

2

Elektromos adatok
Csatlakozó kábel hossza (mm)

5000

Csatlakozó típusa

Type2

Csatlakozók száma

1

Fázisok száma

3F

Névleges feszültség (V)

400V

Névleges teljesítmény (W)

11KW

Terhelhetőség (A)

3x16A

Környezeti adatok
IP védelmi szint

IP54

Méretek
Szélesség (mm)

260

Hosszúság (mm)

140

Magasság (mm)

410
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