Ensto Chago Station
Dobíjecí stanice pro elektromobily

Park and charge:
• na pracovišti
• na parkovištích a v garážích
• podél cest a ulic
• v obchodních centrech
• u sportovišť
• na parkovištích P+R a jiných
odstavných plochách

EVC200
Duální dobíjecí stanice

Nadčasové, moderní a
praktické řešení pro rychlé
dobíjení elektromobilů.
Konfigurovatelná dobíjecí stanice
pro elektromobily

Ensto Chago Station je řešení pro dobíjení
jednoho či dvou elektromobilů. Tato stanice
je vhodná jak pro standardní pomalé dobíjení
(jednofázové nabíjení proudem max. 16 A), tak i
pro rychlé dobíjení (třífázové nabíjení proudem
až 32 A).
Mezi základní vlastnosti Ensto Chago Station
patří možnost identifikace uživatele užitím RFID
karty, mobilního telefonu nebo pomocí datového spojení. Tato identifikace se uskutečňuje
prostřednictvím GPRS nebo RS485. Další funkce
dobíjecí statnice je možné konfigurovat podle
aktuálních potřeb.

Stylový design pro náročná
prostředí

Nadčasový a moderní vzhled Ensto Chago Station je vhodný pro použití v různých typech
městského prostředí.
Dobíjecí stanice je vyrobena z kvalitních a odolných materiálů, které se snadno čistí. Hlavním
materiálem je kyselinám odolná ocel. Stanice je
použitím těchto materiálů zvláště vhodná pro
instalace v náročném prostředí uličních sítí.

Bezpečné a jednoduché použití

Ensto Chago Station je bezpečné a snadno
ovladatelné zařízení. Stanice je vybavena
jednofázovou zásuvkou (16 A) a/nebo konektorem pro nabíjení v módu 3 (Mode3 - 3x32 A).
Obě zásuvky jsou umístěné pod ochranými
dvířky. Pro zahájení nabíjení je nutné, aby byla
dvířka pevně uzavřena. Po konci dobíjení je na
displeji umístěném pod zásuvkami zobrazeno
množství dodané energie.

Stav procesu nabíjení je na stanici indikován
tříbarevným LED indikátorem, kterým je signa
lizován stav i jakákoliv porucha nebo chybový
stav.

Park and charge

Energie elektromobilů je doplňována vždy,
když jsou vozidla zaparkovaná. Z tohoto dů
vodu potřebují mít uživatelé elektromobilů
dobíjecí stanice v blízkosti jejich každodenních
tras. Možnost nabízet dobíjení elektromobilů
je novou konkurenční výhodou pro obchodní
centra, prakoviště i garáže a vytváří nové obchodní příležitosti pro podnikatele.

TECHNICKÉ INFORMACE
Připojení k vozidlu

Možnosti připojení:
a) Mode1 dobíjení, 1 × Domácí zasuvka 16 A (Typ F, E, G)
b) Mode3 dobíjení, 1 × Type2 zásuvka (Mennekes) nebo 1 × Type 3 zásuvka
c) Mode1 + Mode3 dobíjení, 1 × Mode1 zásuvka + 1 × Mode3 zásuvka

Měření energie

Prodové transformátory, volitelně MID elektroměr

Stavová indikace

Světelná signalizace tříbarevným LED indikátorem

Možnosti autorizace

Elektrický zámek alternativně ovládaný:
- Klíčem
- RFID čipem (ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 15693)
- Mobilním telefonem (SMS, hovor)
- Dálkovými povely (prostřednictvým komunikačních rozhraní)

Komunikační rozhraní

GPRS, RS485

Počet současně nabíjených vozidel

1 nebo 2 (EVC200)

Materiál / barva

Kyselinám odolná ocel, AISI 316 (vlastní RAL barva na požadavek)

Třída krytí

IP44

Odolnost proti nárazu

IK10

Jmenovité napětí

230/400 V

Jmenovitý proud

16 A a/nebo 3 × 32 A

Jmenovitá frekvence

AC 50 Hz

Standardy / normy

IEC 61851-1, EN 61439-1, EN 61439-3

Připojení napájení

Cu 2.5 - 50 mm2, Al 6 - 50 mm2

Certifikace / značení

FI, CE

Provozní teplota

-30 ....+50

Bezpečnostní funkce

Jistič (MCB)
Proudový chránič (RCD)
Připojení i odpojení vozidla v beznapěťovém stavu
2
3
Všechny elektrické prvky jsou3chráněny krytem
Místo řízeného zlomu v montážní přírubě (patce)
Nízké ovládací napětí 24 VDC
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Ensto Czech s.r.o.
Obchodní 107
Komerční zóna Čestlice
251 01 Praha-východ, Česká republika
enstoczech@ensto.com
www.ensto.cz, www.chago.com
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RCD autoreset
RCD vzdálený test
Teplotní senzor
Senzor náklonu
Bateriová záloha (UPS)
Výbava pro 3×63A
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