
 
 

 
 
 
 
 
 

Stenska polnilna postaja SETQCY DC s konektorjem CHAdeMO ali 
CCS 2 moči  20 kW 
Uporabnikom omogoča hitro, priročno in učinkovito polnjenje doma, na polzasebnih ali javnih parkiriščih. 
Nadzorni  inteligentni CPU modul omogoča avtomatsko ali ročno upravljanje in nadzor.  Distribucijski 
nadzorni sistem omogoča, da napaka enega napajalnega modula ne vpliva na delovanje celotnega 
sistema.  Avtomatska nastavitev obremenitve na podlagi velikost polnilnega toka omogoča učinkovito 

delovanje z majhnimi izgubami. Edinstven nadzor 
hlajenja, vgrajena inteligentna regulacija 
samodejno prilagodi hitrost ventilatorja glede na 
delovanje obremenitve. Upravljanje in nadzor na 
daljavo. Hitri polnilnik DC je sestavljen iz polnilnih 
modulov, monitorja, števca, pametnega HMI, 
komunikacijskega modula, priključka za polnjenje, 
upravljanja in ohišja. 

Polnilna postaja SETQCY DC ponuja lastnikom 
električnih vozil priložnost, da svoj avtomobil varno 
in hitro napolnijo. Običajni električni avtomobil z 
baterijo 24 kWh se lahko dopolni v času 40 minut, 
kar pomeni, da pogonska baterija doseže 80% 
svoje kapacitete. 

Polnilnik je izdelan po najvišjih industrijskih 
standardih in ima vgrajeno napredno tehnologijo 
polnjenja za podporo različnim proizvajalcem 
električnih vozil nove generacije. 

 

Splošne karakteristike: 

· Tehnologija stikalne pretvorbe, učinkovitost do 95 %. 
· Takojšnja podatkovna obdelava in meritev električnih veličin. 
· Vgrajene zaščitne varnostne funkcije. 
· Uporabniku prijazen uporabniški vmesnik. 
· Oddaljeno spremljanje in možnost daljinskega brezžičnega upravljanja. 
· Na voljo v več modelih za različne aplikacije (CHAdeMO, CCS 2). 
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Tehnične karakteristike: 

Napajanje 3 fazno 

Napajalna napetost (V) 400 

Tip napajanja Izmenično trifazno napajanje (L1,L2,L3, N, 
Pe) 

Frekvenca (Hz) 50/60 Hz 
Faktor moči 0.99 
Harmonično odstopanje THD ≤5 % 
Podnapetostna zaščita (V) 323±5 V 

DC Izhod 

Območje izhodne napetosti (V) 450/750 
Izhodni tok (A) 0~40A 
Natančnost pretvorbe ≤0.5% 
Tokovno harmonično izkrivljanje ≤1% 
Napetostno harmonično izkrivljanje ≤0.5% 
Območje izhodne napetosti (V) 0～450V or 0～750V 
Tok kratkega stika (A) ≤30A 
Izhodna moč 20 kW 

Mehanska 
zaščita 

Pakiranje Ustrezna embalaža 
Dimenzije (Š × G × V) mm 940 × 640 × 480 
Skupna teža 100 Kg 
Zaščita IP IP55, IK10 

Delovna 
temperatura -25 °C do +50 °C 

Zaščitne funkcije Zaščita pred kratkim stikom/ Zaščita pred preveliko temperaturo / Prenapetostna 
zaščita / Podnapetostna zaščita/ Napaka komunikacije z vozilom. 

BMS  
komunkacija 

CAN2.0   [CHAdeMO]/ [GB/T] 
PLC [SAE Combo] 

Hlajenje Prisilno hlajenje (ventilator) 

Prikazovalnik 
LED: 7-palčni zaslon na dotik 
LCD: 3 barvne LED lučke - indikator stanja 

DC polnilni 
konektor CHAdeMO; CCS 2;  (točen tip navesti pri naročilu: SETQCY DC /____ ) 

 
 
Stenska DC hišne, polzasebna ali javna polnilna  postaja omogoča hitro in zaseljivo polnjenje električnih vozil s 
CHAdeMO ali CCS 2 priključki različnih proizvajalcev električnih vozil nove generacije. 
 
Shenzhen SETEC Power Co, Ltd je bil ustanovljen leta 2004. So eden vodilnih proizvajalcev na Kitajskem, ki se je 
specializirano za načrtovanje, raziskovanje, razvoj in proizvodnjo profesionalnih hitrih DC polnilnih postaj in V2H 
(vehicle to house) napajalnih razsmernikov. 
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