eHome
WallBox

eHome

Perfektní nabíječka pro Vaše potřeby

▪

WallBox s výkonem od 7,4 kW do 11 kW

▪

Kompatibilita se snímačem BeON

▪

Přední LED pásek informuje o stavu nabíječky
a nabíjení elektromobilu

▪

Robustní kryt odolný vůči UV záření a mechanickému
poškození

▪

Jednoduchá uživatelská obsluha díky režimu
Plug ‘n’ Charge

▪

Možnost regulovat maximální výstupní výkon nabíjecí
stanice

Základní údaje
Krytí

IP54 / IK10

Povrchový materiál

ABS / PCV0

Indikace stavu

barevný indikátor RGB

Provozní teplota

-5°C až +45°C

Skladovací teplota

-40°C až +60°C

Provozní vlhkost

5 – 95% nekondenzující rel. vlhkosti

Rozměry

180 x 315 x 115 mm

Hmotnost

4 kg

Technologie
Nastavení výstupu

vnitřní přepínač

Délka kabelu

5 m (modely s kabelem)

Volitelné příslušenství
Elektroměr *

MID třída 1 (IEC 62053-21)

Set rozšíření pro nízké teploty

-30°C až +45°C

Bezpečnostní ochrana *

proudový chránič Typ A / B (30 mA)

Ovládání výkonu *

senzor BeOn

Doplňky nabíjecího kabelu

kovový držák kabelu

* pouze pro jednofázové modely (T2C32, T2S32)

Dostupné modely
Model

T2C32

T2S32

T2C16 TRI

T2S16 TRI

AC napájení
AC napětí
Maximální vstupní proud
Maximální výstupní výkon
Konektor

1P + N + PE
230 V (±10%)
32 A
7.4 kW
Typ 2 kabel

1P + N + PE
230 V (±10%)
32 A
7.4 kW
Typ 2 zásuvka

3P + N + PE
400 V (±10%)
16 A
11 kW
Typ 2 kabel

3P + N + PE
400 V (±10%)
16 A
11 kW
Typ 2 zásuvka

Inteligentní senzor
Home BeOn

Řízení zatížení pro jednofázové instalace
Home BeOn zvyšuje efektivitu nabíjení
elektromobilů v domácnosti.
Je tedy možné nabíjet vozidla i při používání
domácích spotřebičů bez obav z kolapsu
elektrické sítě v domě.
Jeho inteligentní senzor dynamicky upravuje
spotřebu elektrického vozidla a zabraňuje tak
možnému přetížení.

Reference
Naším klientem můžete být také
Našimi zákazníky jsou společnosti, které oceňují profesionální řešení a důvěřují
nám.
Společnost Elexim a.s. je dodavatelem AC a DC nabíjecích stanic pro výrobní
závody Škoda Auto a současně jsme generálním servisním partnerem, který
zajišťuje kompletní servis a profylaxe nabíjecích stanic instalovaných v závodech
Škoda Auto v ČR. Taktéž jsme generálním dodavatelem nabíjecích stanic pro
dealerskou síť Škoda Auto v České republice, kam jsme doposud dodali více než
400 ks nabíjecích stanic.

Jsme dodavatelem DC nabíjecích stanic pro společnost Slovnaft v projektu NextE, jehož cílem je vybudování evropské páteřní sítě nabíjecích stanic. Současně
zajišťujeme instalaci i pravidelný servis nabíjecích stanic.
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