Zybel sp. z o.o.
Armii Krajowej 81, 96-314 Baranów

Produkt Ładowarka przydomowa 3 fazy 11kW

Ładowarka przydomowa 3 fazy 11kW
Cena : 5 657,00 zł cena zawiera podatek VAT

Opis
Przydomowa 3 fazy 11kW - 16A, gniazdo typ 2 przewód 5m, RCCB A + DC RCM
Najmniejsza stacja ładowania samochodów elektrycznych na świecie współpracuje ze wszystkimi markami samochodów elektrycznych. Idealnie nadaje
się do zastosowania w przydomowych garażach. Kompaktowa obudowa pozwala ograniczyć potrzebne do instalacji miejsce do minimum. Dzięki
obudowie wykonanej z bardzo wytrzymałego mechanicznie i odpornego na warunki atmosferyczne tworzywa stacja nadaje się do instalacji na zewnątrz,
również w zewnętrznych parkach ładowania samochodów elektrycznych i „pół-publicznych” obszarach takich jak: hotele, parkingi ﬁrmowe, parkingi w
centrach handlowych itp..
Urządzenie jest skonﬁgurowane fabrycznie i gotowe do użycia, a konieczne jest tylko przyłączenie go przez uprawnionego elektryka do wydzielonej linii
elektrycznej. Prąd ładowania jest ustawiany indywidualnie, zależnie od możliwości lokalnej sieci elektrycznej i przydzielonych przez zakłady energetyczne
mocy. Samochód elektryczny ładowany jest delikatnie i wydajnie przez co wydłużane jest życie baterii.
Różnorodność wariantów pozwala optymalnie dobrać urządzenie do możliwości energetycznych miejsca ładowania samochodu elektrycznego. Stacje
ładowania dostępne są w wersjach 1 fazowe: 16A (3,6 kW), 32A (7,2 KW) i trójfazowe 16A, (11 k)W, 32A (22 kW). Złącze ładowania może być tablicowe
lub na przewodzie (zwykłym lub spiralnym) w obu typach: Type 1 i Type 2.

Specyﬁkacja
Nazwa produktu – typ EVSE553; eMH1
Znamionowe napięcie zasilające 230V / 400V
Znamionowe obciążenie gniazda ładowania 16A (11KW)
Tryb ładowania IEC 61851-1 Mode 3
Typ wtyku ładowania Typ 2
Długość kabla do wtyku ładowania 5 mb
Stopień ochrony IP gniazda ładowania IP54
Możliwe miejsce instalacji Na zewnątrz/wewnątrz
Zakres temperatur pracy -25°C do 50°C
Protokół komunikacji z systemem zarządzania IEC61851-1 Mode 3, interface RS485
Obsługa pracy w sieci IT RS485
czytnik RFID Nie
Płatność Nie
Autoryzacja użytkownika Nie
Samodzielna praca urządzenia Tak
Wymiary (WxSzxG) [mm] 272x221x116
Waga [kg] 4,95
Opcje Wyposażona w:
Zabezpieczenie różnicowo-prądowe typ A, 30mA
Pomiar upływności po stronie stałego prądu
Serwis w Polsce Tak
Gwarancje 12 miesięcy
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