Ensto Chago Wall

Inzertní a dobíjecí stanice v jednom

Dobíjecí stanice pro
elektromobilys informačním
a inzertním displejem
Chago Wall je dobíjecí stanice pro elektromobily a komerční inzertní displej v jednom. Toto
unikátní spojení řeší investiční výzvy při výstavbě dobíjecí infrastruktury, zejména návratnost
investice. Příjem z prodeje reklamního prostoru
lze využít pro finan ování investice jako takové
a zároveň tím rozšiřovat dobíjecí infrastrukturu. Řeší tak základní otázku všech společností
při výstavbě dobíjecích stanic: „Kdy se mi má
investice vrátí a kdy stanice začne vydělávat?“

Nabíjení s reklamou

Ensto vyvynulo tuto jedinečnou stanici ve
spolupráci se společností Symbicon, průkopníkem v oblasti designu a výroby technologií
digitálních displejů.

Nový kompaktnější design 2.0

Již druhá generace Chago Wall získala štíhlejší
a modernější design, stejně tak i nové funkce,
které propůjčují stanici skvělou fl xibilitu pro
instalace v náročných podmínkách městských sítí. Chago Wall je vybavena jedním nebo
dvěma dobíjecími místy osazenými zásuvkami Mode3 Type 2 (3x32A). Samozřejmostí je
zcela bezpečné a velmi snadné používání jak

při dobíjení elektromobilu, tak při konzumaci
reklamy.

Robustní zobrazovací technologie
pro náročná prostředí

Reklamní panel osazený ve stanici má rozměr
55“ a je speciálně určen pro náročná venkovní
prostředí. Tvrzené bezpečnostní sklo kryjící
displej odolá jak všem povětrnostním podmínkám, tak i případům vandalismu, přičemž
odolné provedení nijak neomezuje zážitekze
zobrazovaného materiálu ani z možností přizpůsobení.

TECHNICKÉ INFORMACE (CHAGO WALL)
Rozměry

1302 x 2220 x 185 mm (2 dobíjecí místa) 1142 x 2220 x 185 mm (1 dobíjecí místo)

Třída krytí

IP54

Odolnost proti nárazu

IK10

Provozní teplota

-30 až +45 °C

Vlhkost

90 % (nekondenzující)

Materiál

Kyselinám odolná nerezová ocel (AISI 316)

Certifi ace, značení

CE, RoHS , FI

TECHNICKÉ INFORMACE (DOBÍJECÍ STANICE)
Počet dobíjecích míst

1-2 Mode 3, Typ 2

Nabíjecí výkon

22 kW (3 x 32 A)

Měření el. energie

Proudové transformátory, volitelně: MID elektroměr

Jmenovité napětí

AC 230/400 V, 50 Hz

Možnosti autorizace

RFID čipem (ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 15693)
Mobilním telefonem (SMS, hovor)

Připojení napájení

Cu 2,5-50 mm², Al 6-50 mm2

Komunikace

Standard: GPRS (2G), RS485 (via Ensto Chago Master)
Volitelně: Ethernet, 3G, OCPP, Dynamické řízení zátěže, Lokální Whitelist

Standardy

IEC 61851-1, EN61439-1, EN61439-3

Funkce

3barevná LED dioda (zelená, modrá, červená)
Proudový chránič (RCD)
Připojení / odpojení v beznapěťovém stavu
Nízké ovládací napětí 24 VDC
Přepěťová ochrana

185

LCD Portrait 16:9, LED podsvícení

Velikost obrazovky

55”, pozorovací úhly: 89/89°

Aktivní oblast

1209,6 x 680,4 mm

Rozlišení

FullHD 1920 x 1080 Pixel

Rozteč pixelů

0,630 mm

Jas

2500 cd/m²

Kontrast

5000 : 1

Krycí sklo

Bezpečností sklo, 6-8 mm

PC

AOpen DE67-HA i5 2nd Gen, 4-8 GB RAM, 160-320 GB SATA HDD
Kontron KTQM67 i5 2nd Gen, 4-16 GB RAM, 160-320 GB SATA HDD

Operační systém

Windows 7

Konektivita

LAN
3G-/4G-Modem

Vlastní spotřeba

Typicky 350 W, max. 1050 W

Volitelné funkce

WiFi (IEEE 802.11a/g)
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TECHNICKÉ INFORMACE (DISPLEJ)
Typ displeje

1302

