energia dla innowacji
Dane podstawowe: TYP EP-22kW

wersja L

wersja S

Napięcie zasilania

400 V AC, 50 Hz

Moc i prąd wyjściowy

Max 2x22 kW, 32/63 A

Typ gniazda
Standard ładowania

IEC62196 Mode-3 Typ-2
Gniazdo 2xTyp-2 lub 2x kabel
z wtyczką Typ-2 lub kabel z wtyczką
Typ-2 i gniazdo Typ-2

Układ sieci

Gniazdo 2xTyp-2

TT, TN-S, TN-C-S
-30 do +50oC

Temperatura pracy
Wyświetlacz
Typ wyświetlacza
Kontrast

LCD TFT 7”

-

600:1

-

Jasność wyświetlacza

1000 cd/m2

-

Typ panelu dotykowego

pojemnościowy

-

procesor 4-rdzeniowy
4 GB RAM; SSD 32 GB

-

Sterowanie i komunikacja
Sterownik
Komunikacja
Obsługa protokołów

Fast Ethernet

-

TCP/IP; UDP; NTP; OCPP

OCPP

Wbudowane czujniki
Opcja

czujnik otwarcia drzwi
RFID, Modem GSM, licznik klasy MID

Bezpieczeństwo
Zabezpieczenia obwodów ładowania

nadmiarowoprądowe (32 A); różnicowoprądowe

Podłączanie przewodu zasilającego pojazd

beznapięciowe

Gabaryty
Wys. x szr. x gł. (wersja wolnostojąca)

1700 mm x 720 mm x 250 mm

1300 mm x 440 mm x 200 mm

WWW.EPCHARGER.PL
JAKOŚĆ NIE JEST PRZYPADKIEM
Jakość nie jest przypadkiem, to przesłanie, zgodnie z którym realizujemy nasze projekty zapewniając
klientom najwyższą jakość opartą na wieloletnim doświadczeniu naszej firmy. Opracowując stacje ładowania
EPCHARGER, kierowaliśmy się dodatkowo złotą zasadą: „udoskonalić, nie szpecić” i tym sposobem produkt,
który Państwo otrzymacie doskonale spełnia nasze zamierzenia. Jako element małej architektury, stacje
ładowania EPCHARGER udoskonalają funkcjonalność obiektów, podnoszą ich nowoczesność, jednocześnie
zachowując ich dotychczasowy styl i przeznaczenie.

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki
“ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA” Spółka z o.o.
44-101 Gliwice, ul. Świętokrzyska 2, Polska
tel. (+48) 32 237 66 15, fax (+48) 32 231 08 70
sekretariat@elektryka.com.pl www.elektryka.com.pl

stacje ładowania
typ ep-22kW
www.epcharger.pl

Wzornictwo i ekologia
Znane od lat, indywidualne podejście projektowe naszej firmy sprawia, iż oferujemy Państwu innowacyjny produkt, który doskonale wkomponuje się w otaczającą przestrzeń, unowocześniając
jej dotychczasowy charakter i podnosząc jej walory środowiskowe, poprzez ograniczenie emisji
spalin dzięki promocji niskoemisyjnych lub zeroemisyjnych środków transportu.
Oprócz nowatorskich rozwiązań technicznych i nowoczesnego designu stację ładowania
cechuje wysoka trwałość, a większość użytych do produkcji materiałów nadaje się do recyklingu.
Ograniczamy w ten sposób do minimum ilość odpadów podlegających długoletniej utylizacji.

EPCHARGER - TWÓJ PARTNER W DRODZE
Stacje ładowania pojazdów elektrycznych TYP EP-22kW zaprojektowane przez wyspecjalizowaną polską firmę
inżynierską ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.o., jako jednego z pierwszych krajowych producentów,
wyróżniają się, na tle konkurencji, nowatorskim rozwiązaniem konstrukcyjnym i oryginalnym minimalistycznym
designem, który sprawia, iż doskonale wkomponują się w istniejący krajobraz, zarówno bardzo nowoczesnych
biurowców klasy A, jak i stylowych zabytkowych obiektów.

Modułowość
Stacja ładowania składa się z dwóch niezależnych modułów z modułu głównego oraz modułu bazowego. Dzięki temu może być
zamontowana zarówno jako samodzielny obiekt w przestrzeni lub montowana bezpośrednio na elewacji budynku czy ścianie garażu.

ELASTYCZNE ROZWIĄZANIE
DOPASOWUJĄCE SIĘ DO OTOCZENIA
Stacje EPcharger dedykowane są do montażu na parkingach: biurowców, obiektów zabytkowych, hoteli, galerii
handlowych, osiedli mieszkaniowych, w budownictwie jedno i wielorodzinnym, w zabytkowej przestrzeni
miejskiej, a także w garażach wielostanowiskowych i indywidualnych. Dzięki wymiennym frontom o różnych
kolorach i teksturach mogą dyskretnie wkomponować się w otoczenie lub wyróżnić na jego tle.

Szkło

Solar / PV

Corten

Beton

Szklane panele frontowe
dostępne w pełnej palecie
kolorystycznej RAL

Solarne panele
frontowe - dodatkowa energia
słoneczna

Panele frontowe HPL
z teksturą stali
CORTEN

Panele frontowe HPL
z teksturą betonu

