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Įkrovimo įrenginio techninės savybės
tai įkrovimo įrenginys, suprojektuotas ir sertifikuotas elektrinių
transporto priemonių įkrovimui iki 7,4 kW.
jei sumontuotas nustačius
„Plug & Play“

jei sumontuotas nustačius
„Power Upgrade“

Aprašas
Jungties standartas (TP)
Įkrovimo kištukas
EVSE standartas
CE ženklinimas
Garantija
Įkrovimo būdas

IEC 62196-2
E/F (Jungtinėje Karalystėje – G, Šveicarijoje – J)
IEC 61851
Taip
2 metai
Prijungtas visam laikui
Prijungtas lizdas ir kabelis
(prijungtas lizdas ir kabelis,

TUV sertifikavimas

jei sumontuota Prancūzijoje)

Taip

Taip

iki 2,3*
230 / 50, vienfazis
iki 10*
<2

iki 7,4*
230 / 50, vienfazis
iki 32*
<2

Jungimo elektros specifikacijos
Didžiausia galia [kW]
Įtampa [V / Hz]
Srovė [A]
Energijos sąnaudos esant budėjimo režimui [W]
Kabelis su 2 tipo jungtimi (TP)
Kabelio su 2 tipo jungtimi ilgis [m]
Elektros kabelis [m]

* Kai kuriose šalyse reikšmės gali skirtis atsižvelgiant į vietinius reikalavimus.
Bendrosios charakteristikos
Apsaugos laipsnis
Matmenys [mm]
Pakuotė
Svoris [kg]
Standartinės spalvos
Būsenos indikatorius

6

Taip, pridėtas
3

N.A.

IP54, IK08 (IEC 60529)
“335 x 277 x 95 (be jungties)
335 x 277 x 350 (su jungtimi)”
Polikarbonatas
~4
Juoda (RAL 9011) ir balta (RAL 9003)
Taip, LED RGB

Sauga ir veikimas
Temperatūros intervalas [°C]
Apsauga perkaitus
Atsparumas drėgmei
Apsaugos klasė
Taršos laipsnis
Viršįtampio kategorija
Priešgaisrinė apsauga
Liekamosios srovės stebėsena
Didžiausias montavimo aukštis [m]

-25 / +50 (be tiesioginio saulės spindulių poveikio)
Sí
Taip, su visumine danga
I
PD3
OVC III
UL94 V-0
“Taip, 6 mA DC RCM įtaisas, pridėtas tam, kad galėtų
aptikti trūkstamą įžeminimo tęstinumą”
2000 m virš jūros lygio

Jungimas ir pažangios funkcijos
„Bluetooth“
Išmaniųjų telefonų programėlė
Suderinamumas su „Android“ sistemomis***
Suderinamumas su IOS sistemomis**
Ryšio protokolas
Dinaminis galios valdymas
(Dynamic Power Management)

** Duomenys nurodo pirmąją programėlės versiją ir ateityje gali keistis.
*** NESUDERINAMA su „Android 6“.

Taip
„Free2Charge“, suderinama su „Android“, IOS
„Lollipop“ (5.0) arba tolesne
12 arba tolesnė
Savininkas
Taip, iš anksto sumontavus tam skirtą jutiklį
(tiekiamas)

