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T 2 22 kW

Svetleč LED zaslon

Robustno aluminijasto ohišje

ip , 2 vtičnici do 2x

Nagrajen dizajn

Integriran merilec energije

RFID avtorizacija

3G / WiFi / OCPPLAN /

Administracija v Elios oblaku

Javna polnilna postaja

CityCharge Mini2

CityCharge Mini2 je klasi�ciran kot hitra polnilna
postaja Mode 3 z močjo do 2x22 kW in polnilno
vtičnico tipa 2-IEC 62196.

Vrhunska elektronika z integrirano kontrolo
o z r a č j a ( k l i m e ) z a g o t a v l j a n a j v i š j o
zanesljivost—celo v vremenskih pogojih.krutih

CityCharge Mini je izdelana iz materialov
najvišje kvalitete. Trdo ohišje je narejeno iz
ekstrudiranih (iztiskanih), CNC obdelanih in
anodiziranih aluminijastih delov, ki so bili
oblikovani z namenom, da trajajo.
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Uporaba polnilne postaje:

Osvetljen animiran LED zaslon in stranski palici
so vidni tudi pri neposredni sončni svetlobi,
hkrati pa dajejo vtis in so ponoči dobro
vidni.

sodoben

Naprava je na voljo kot samostojni model z
radiofrekvenčno identi�kacijo (RFID), ki je
uporabniku prijazna za priklop na majhno
lokalno polnilno omrežje, ali pa jo je mogoče
integrirati v obstoječe polnilno omrežje z
uporabo Ethernet kabl 3G modula ali celo
brezžičnega omrežja (WiFi).

a,

Javna
parkirišča

Podzemne
garaže

Poslovne
stavbe

Nakupovalna
središča
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Tehnične speci�kacije

CityCharge Mini2

Tip v�čnice 2 x Tip 2 Mode 3—IEC 62196 ( )

Vhodna moč

Izhodna moč

(izbirno)

Komunikacija

(izbirno)

3G Elios oblak in OCPP 1,6 JASON

WiFi Elios oblak in OCPP 1,6 JASON

LAN lios oblak in OCPP 1,6 JASON

Sistem za upravljanje porabe energije 1,6 JASON

E

Uporabniški vmesnik LED osvetlitev zaslona

Nadzor dostopa uporabnikov RFID

LED indikacija stanja

3 fazni digitalni merilnik energije z osvetlitvijo ozadja

Varnostna zaščita Zaklepanje napajalnega kabla

Zaščita pred kratkim s�kom

Zaščita pred odvodnim tokom

Možnost samoponastavitve naprave za prekinitev odvodnega toka (izbirno)

Druge specifikacije

2x3- 400 V/AC 32 A (2x22 kW)fazna

2x3- 400 V/AC 16 A (2x11 kW)

2x1- 230 V/AC 32 A (2x7,2 kW)

2x1- 230 V/AC A (2x3,6 kW)

fazna

fazna

fazna 16

3 1 400 V/AC 50 Hz Aali fazna 64 A ali 32

Temperatura delovanja do

I stopnja zaščite elektro omarice

-30 °C + 0 °5

P54

Mere:

Teža:

odporna

kat

IK10 ocena  varnos� pred vandalizmom

Ohišje iz nerjavečega aluminija

150 x 350 x 670 mm
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UV

CE cer�fi

kg
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