
22kW dobíjecí stanice
Ensto Chago Pro je řešení pro dobíjení jednoho 
či dvou elektromobilů. Tato stanice je zejména 
vhodná pro rychlé dobíjení elektromobilů 
(třífázové nabíjení proudem až 32 A). Dostupné 
je i pomalé dobíjení z domácí zásuvky (1x16 A).

Mezi základní vlastnosti Chago Pro patří mož
nost identifikace uživatele užitím RFID karty, 
mobilního telefonu nebo pomocí datového 
spojení s externími IT systémy. Téměř všechny  
funkce dobíjecí statnice je možné konfigurovat 
podle vlastních potřeb.

Nízké provozní náklady
• Robustní kovový rám
• Jednoduchá údržba včetně vzdálené 

aktua lizace softwaru  a nových funkcí
• Modulární struktura 
• Připraveno pro budoucí rozšiřování funkcí

Skandinávksý design  
pro náročná prostředí 
Chago Pro je speciálně navržena pro použití v 
náročných městských oblastech jakými jsou:
• Instalace podél silnic
• Parkovací plochy 
• Kancelářské budovy
• Provozovatelé vozových  parků 
• Obchodní centra
• Hotely a jiné
  
Dobíjecí stanice je vyrobena z kvalitních a odol
ných materiálů, které se velmi snadno udržují. 
Dostupná je pak ve dvou barevných variantách 
 v čistě bílé a tmavě šedé.
 

Ensto Chago Pro 
Moderní dobíjecí stanice  pro elektromobily 

Výhody:

• Moduární struktura: Stanice nabízí 
možnosti sestavení stanice podle 
vlastních požadavků a potřeb (např. 
dobíjení jednoho nebo dvou vozidel)

• Jeden model pro zemní i nástěnnou 
montáž 

• Jednoduché uživatelské rozhraní  

• Snadná údržba

• Estetický a odolný skandinávský 
design 

Bezpečné a jednoduché použití
Chago Pro byla navržena na základě zkušeností 
s výrobou, instalacemi a servisováním tisíců 
dobíjecích stanic ve více než 20 zemích světa 
a to již od roku 2009. Jedná se o bezpečné a 
snadno ovladatelné zařízení splňující veškeré 
platné předpisy a standardy. Známá tříbarevná 
LED dioda zobrazující stav dobíjecí stanice  je  
zde taktéž přítomna. 

EVF100 
Dobíjecí stanice pro 
zemní montáž

EVF200 
Duální dobíjecí stanice 
pro zemní montáž

EVF200 
Duální dobíjecí stanice 
pro montáž na zeď 

Nadčasově elegentní a modulární řešení pro  
 rychlé dobíjení elektrických vozidel. 
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Ensto Czech s.r.o.
Obchodní 107
Komerční zóna Čestlice
251 01 Prahavýchod, Česká republika 
enstoczech@ensto.com
www.ensto.cz, www.chago.com

TECHNICKÉ INFORMACE

Připojení k vozidlu

Měření energie

Stavová indikace

Možnosti autorizace

Standard: Mode 3 (Mennekes) dobíjení (max. 22kW) 
Volitelně:  Domácí zásuvka 16A (max. 3,6 kW)

Proudové transformátory, volitelně: MID elektroměr 

3barevná LED dioda (zelená, modrá, červená) 

Zahájení / ukončení nabíjení
 RFID čipem (ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693) 
 Mobilním telefonem (SMS, hovor)
 Dálkovými povely (prostřednictvím komunikačních rozhraní) 

Komunikace

Počet současně nabíjených vozidel

Materiál / barva 

Třída krytí 

Odolnost proti nárazu

Jmenovité napětí

Jmenovitý proud

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

1 nebo 2 (EVF200)

Hliníková slitina a kyselinám odolná ocel 

IP54 

IK10 

230/400 V

3 × 32 A (Mode 3 zásuvka) a 1x16 A (Domácí zásuvka)

Jmenovitá frekvence AC 50 Hz

Standardy IEC 618511,  EN614391, EN614393

Připojení napájení L1, L2, L3, N, PE
Cu 2.5  50 mm2, Al 6  50 mm2 

Certifikace, značení CE

Provozní teplota 30 ....+50

Bezpečnostní funkce Jistič (MCB),
Proudový chránič (RCD), Typ A 
Nízké ovládací napětí 24 VDC  

Volitelné funkce Automatický reset a vzdálený test proudového chrániče
Proudový chránič (RCD), Typ B
Automatické uvolnění kabelu ze zásuvky Mode 3 při výpadku napájení
Přepěťová ochrana
Uzamykatelný kryt pro  Mode 3 zásuvku
Uzamykatelný kryt pro  domácí zásuvku 
Tepelný senzor 
Senzor náklonu 
MID elektroměr 
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Služby Ensto Chago 
Ensto poskytuje širokou škálu profesionálních služeb pro vlastníky dobíjecí infrastruktury a 
pro poskytovatele elektromobilních služeb.  Zeptejte se na více informaci o našem Servisním 
programu! 

 PRO




