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Nabíjecí stojan EVBox AC BUSINESS 2x22 kW
Nabíjejte na parkovišti 2 elektromobily z jednoho stojanu
Velký nabíjecí výkon
• Až 22 kW
Jednoduché ovládání
• Se dvěma zásuvkami Typu 2 s LED indikací nabíjení

široké portfolio
produktů


kompletní
správa a servis


sídlíme v Praze,
Brně a Ostravě

NIZOZEMSKÝ
VÝROBEK

GARANCE
KVALITY

Kvalita a bezpečí
• Odolné provedení vydrží jakékoliv povětrnostní podmínky
• Elektrické obvody jsou 120 cm nad zemí
Online řízení nabíjení
• Můžete se připojit do aplikace pro správu nabíjení a poplatků
Efektivita
• Systém automaticky vyhodnocuje stav nabíjení všech připojených elektromobilů a efektivně distribuuje energii
Kompatibilita
• Připojíte jakýkoliv elektromobil
Úspora místa
• 1 nabíjecí stanice pro 2 auta znamená efektivnější využití prostoru na vašem parkovišti
Nabíjecí stojan EVBox AC BUSINESS 2x22 kW je ideální pro umístění na veřejných a poloveřejných parkovištích. Můžete totiž řídit celkový příkon až na 16 nabíjecích stojanech.
Odolný polykarbonátový kryt vydrží nevlídné zacházení i nepříznivé počasí. V případě poškození lze kryt jednoduše vyměnit za nový. Nabíječku je možné použít v místech, kde
hrozí záplavy, či bývá hodně sněhu. Všechny elektrické obvody jsou 120 cm nad zemí.
EVBox AC BUSINESS 2x22 kW můžeme doplnit o polep podle vašich představ – například
návod k obsluze či logo firmy.
Pro koho je nabíjecí stanice vhodná?
• Firmy, které chtějí nabíjení monitorovat nebo jej zpoplatnit. Zároveň potřebují odolné
řešení, které lze pomocí nerezového držáku umístit kdekoliv.
• Majitele či provozovatele parkovišť a parkovacích domů, kteří chtějí nabídnout svým
zákazníkům jednoduché a efektivní nabíjení elektromobilů. Stojan umožňuje nabíjení
jednoho či dvou aut.

Nabíjecí stojan EVBox AC BUSINESS 2x22 kW
Modelové řady:
Standart

Nabíjecí stojan, autostart režim

Premium

Nabíjecí stojan, autostart režim, elektroměr, RFID, 3G

Možnosti provedení:
Se zásuvkou, nebo integrovaným klasickým či spirálovým kabelem.

Obecné vlastnosti:
Typ krytu:

Polykarbonátový

Barva:

Bíla, modrá, šedá

Indikátor nabíjení:

Ano

3G:

Ano

Čtečka RFID karet:

Ano

Elektroměr:

Ano

Rozměry (VxŠxH):

600x255x410 mm

Váha:

max. 11 kg

Uchycení:

Na zeď nebo stojan

Záruka:

3 roky

Technická specifikace:
Nabíjecí výkon:

2x 22 kW

Typ konektoru:

2x Typ 2

Počet konektorů:

2

Jmenovité vstupní napětí:

400 V

Jmenovitý vstupní proud:

2x 32 A

Zátěžový proud:

2x 32 A

Měření energie:

Ano

Ochrana krytu:

IP 54, IK10
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