
Seria EPcharger TYP 22 kW Wersja L Wersja S Wallbox

Napięcie zasilania 400 V AC, 50 Hz

Moc i prąd wyjściowy Max 2x22 kW, 32/63 A Max 22 kW, 32 A

Typ gniazda IEC62196 Mode-3 Typ-2

Standard ładowania Gniazdo 2xTyp-2  
lub 2x kabel z wtyczką Typ-2 
lub kabel z wtyczką Typ-2  
i gniazdo Typ-2

Gniazdo 2xTyp-2 1x kabel z wtyczką Typ-2

Układ sieci TT, TN-S, TN-C-S

Temperatura pracy -30oC do +50oC

Wyświetlacz Opcja

Typ wyświetlacza LCD TFT 7” – –

Kontrast 600:1 – –

Jasność wyświetlacza 1000 cd/m2 – –

Typ panelu dotykowego pojemnościowy – –

Sterowanie i komunikacja

Sterownik procesor 4-rdzeniowy; 4 GB 
RAM; SSD 32 GB

Komunikacja Fast Ethernet

Obsługa protokołów TCP/IP; UDP; NTP, OCPP OCPP - opcja OCPP - opcja

Obsługa płatności  
- opcja

System płatności 
bezgotówkowych –  
karty bankowe, karty flotowe,  
aplikacja na smartfony

System płatności 
bezgotówkowych –  
aplikacja na smartfony

–

Wbudowane czujniki czujnik otwarcia drzwi

Wyposażenie dodatkowe  
- opcja

czytnik kart RFID, Modem GSM, licznik klasy MID czytnik kart RFID

Bezpieczeństwo

Zabezpieczenia obwodów 
ładowania

nadmiarowoprądowe (32 A); różnicowoprądowe (30 mA)

Podłączanie przewodu 
zasilającego pojazd

beznapięciowe

Wymiary i kolorystyka

Wys. x szer. x gł. 1700 mm x 290/197 mm  
x 625 mm

1345 mm x 290/197 mm  
x 475 mm

927 mm x 197 mm x 335 mm

Kolorystyka dowolny kolor z palety RAL
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Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki 
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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 nową serię 
stacji ładowania EPcharger L, S i Wallbox, skupiliśmy się na zaprojektowaniu udoskonalonej technicznie  
i spójnej wzorniczo rodziny produktów, w postaci 3 stacji o zróżnicowanej wielkości oraz funkcjonalności.   
EPcharger 22kW w wersjach L, S  i Wallbox dają klientom możliwość wyboru produktu, który najlepiej wpisze 
się w potrzeby ich inwestycji. 

Energia dla innowacji 
Stacje ładowania serii 22 kW
L / S / Wallbox



 625

 1
70

0

 197

 290

 475

 1
34

5 

 197 

290

 197 335

 9
27

EPCHARGER: L / S / Wallbox  
Twój partner w drodze.
Nowa seria stacji ładowania pojazdów elektrycznych Serii EPcharger TYP EP-22 kW, produkowana przez ZPBE 
ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.o., jako jednego z pierwszych krajowych producentów, to trzy stacje  
o różnorodnym wyposażeniu, wielkości i możliwościach ich lokalizacji. Seria stacji EPcharger wyróżnia się na 
tle konkurencji, nowatorskimi rozwiązaniami konstrukcyjnymi oraz oryginalnym minimalistycznym designem.

Seria nowoczesnych modeli 
 

Seria stacji ładowania składa się z trzech modeli: L, S i Wallbox, które mogą być montowane jako samodzielne 
obiekty w przestrzeni lub bezpośrednio na elewacji budynku czy ścianie garażu. Możliwość wyboru odpowied- 
niego modelu stacji umożliwia dostosowanie parametrów, wielkości oraz sposobu montażu urządzenia do 
potrzeb danej lokalizacji czy inwestycji.

Elastyczne rozwiązanie
 

Stacje EPcharger 22 kW dedykowane są do montażu na parkingach: biurowców, obiektów zabytkowych, hoteli, 
galerii handlowych, osiedli mieszkaniowych, w budownictwie jedno i wielorodzinnym, w historycznej przestrzeni 
miejskiej, a także w garażach wielostanowiskowych i indywidualnych. W stacjach zamontowano systemy 
rozliczenia płatności  z wykorzystaniem kart płatniczych lub aplikacji internetowych. 

Wskaźnik aktywności stacji - LED Możliwość montażu
na ścianie

Wzornictwo
Nowoczesne wzornictwo serii stacji EPcharger 
22kW zostało opracowane we współpracy  
z renomowanym polskim biurem projektowym 
SOKKA - zdobywcami m.in. prestiżowych 
europejskich nagród DME i iF Award  
w dziedzinie wzornictwa. Wysoka estetyka 
stacji sprawia, iż doskonale wkomponują 
się one w istniejący krajobraz, zarówno 
bardzo nowoczesnych biurowców klasy A, 
jak i stylowych zabytkowych obiektów. Dzięki 
minimalistycznemu wzornictwu oraz możliwości 
malowania na wszystkie kolory z palety RAL, 
nasze stacje mogą dyskretnie wkomponować 
się w otoczenie lub wyróżnić na jego tle.  

Smukła
podstawa

Ekologia
Znane od lat, indywidualne podejście projektowe naszej fir- 
my sprawia, iż oferujemy Państwu innowacyjne produkty, 
które doskonale wkomponują 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 stacje ładowania EPcharger cechuje wysoka trwałość, 
a większość użytych do produkcji materiałów nadaje się do 
recyklingu. Ograniczamy w ten sposób do minimum ilość odpadów 
podlegających długoletniej utylizacji.


