eNext
WallBox

eNext

Perfektní nabíječka pro Vaše potřeby

▪

WallBox s výkonem až 22 kW

▪

Aplikace HiCharge pro pohodlné ovládání a
konfiguraci stanice z mobilního zařízení

▪

Identifikace pomocí Bluetooth – zjištění
přítomnosti uživatele pouhým přiblížením

▪

Dálková aktivace nabíjení, programování času
nabíjení či regulace maximální výstupního výkonu

▪

Přední LED pásek informuje o stavu nabíječky a
nabíjení elektromobilu

▪

Robustní kryt odolný vůči UV záření a
mechanickému poškození.

Technologie a specifikace modelů
Základní údaje
Krytí

IP54 / IK10

Povrchový materiál

ABS / PC

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

335 x 315 x 200 mm

Hmotnost

4 kg

WalBox eNext
lze také umístit
na stojan

Technologie
Ovládání výkonu

mód 3 PWN podle ISO/EIC 61851-1, ovládáno softwarově

Externí vstup

dálková aktivace nabíjení

Bezdrátová komunikace

Bluetooth v4.2 + BLE

Volitelné příslušenství
Set rozšíření pro nízké teploty

-30°C až +45°C

Elektrické ochrany

MCB (křivka C)
DC (6mA) detekce úniku
RCBO (RCD Typ A + MCB)

Ochrana zásuvky

zámek zásuvky Typ 2

Pevně připojený kabel

rovný nebo pružinový Typ 2

Doplňky nabíjecího kabelu

kovový držák kabelu
držák konektoru

Stojan pro WallBox

hliníkový stojan o hmotnosti 10 kg
Rozměry (Š x V x H) 373 x 1500 x 150 mm

Přizpůsobení vzhledu

možnost doplnění vlastním logem

Dostupné modely
Model

eNext S

eNext T

AC napájení
AC napětí
Maximální vstupní proud
Maximální výstupní výkon
Počet konektorů
Maximální výkon na konektor
Maximální výstupní proud
AC výstupní napětí
Konektor

1P + N + PE
230 V (±10%)
32 A
7,4 kW
1
7,4 kW
32 A
230 V (1P + N + PE)
1x Typ 2 Zásuvka

3P + N + PE
400 V (±10%)
32 A
22 kW
1
22 kW
32 A
400 V (3P + N + PE)
Typ 2 zásuvka

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 síť nabíjecích stanic. Současně
zajišťujeme instalaci i pravidelný servis nabíjecích stanic.

ELEXIM, a.s.
Riegrovo nám. 179/14
767 01 Kroměříž
Česká republika

www.elexim.net
elektromobilita@elexim.net

