eVolve Rapid
modelová řada

eVolve Rapid

Nejkompaktnější a nejdostupnější DC nabíjecí řešení

▪

Wallbox nebo sloupková DC nabíjecí stanice s výkonem 25 kW

▪

Jednoduchá obsluha nabíjení bez nutnosti ověřování

▪

Zahájení nabíjení pomocí tlačítek Start / Stop a jednoduchého
průvodce nabíjením pomocí LED indikátoru

▪

Odolný kryt z hliníku a ABS plastu proti mechanickému
opotřebení

▪

Moderní technologie umožňuje širokou stupnici napětí od 200
do 920 V

▪

Optimální spotřeba energie na základě požadavků napájení
z elektromobilu

▪

Volitelné příslušenství bezpečností elektrické ochrany

Základní údaje
Krytí

IP54 / IK10

Povrchový materiál

nerezová ocel

Indikace stavu

barevný indikátor RGB

Provozní teplota

-5°C až +45°C (wallbox)
-30°C až +45°C (sloupkové provedení)

Provozní vlhkost

do 95 % nekondenzující rel. vlhkosti

Start / Stop systém

tlačítka

Napájení

3P+N+P

Napětí

400 V (±10 %)

Účinnost

94 % při nominálním výstupním proudu

Frekvence

50 / 60 Hz

Zabezpečení

zámek dveří

Délka kabelu

3 m / 5,5 m (CCS 2 Combo)

Rozměry (Š x V x H)

382 x 984 x 236 mm (wallbox)
382 x 1750 x 236 mm (sloupkové provedení)

Hmotnost

52,6 kg (wallbox)
65 kg (sloupkové provedení)

Volitelné příslušenství
Přizpůsobení vzhledu

možnost polepu přední strany

Bezpečnostní ochrana

jistič MCB (křivka C), proudový chránič RCD Typ B 30 mA

Technická specifikace
Model

Wallbox

Post

AC výstupní napětí
Požadovaný příkon
Maximální vstupní proud
Maximální výstupní výkon
Maximální výstupní proud
Rozsah výstupního napětí
Konektor

400 V (3P+N+PE)
27 kVA
39 A
25 kW
70 A
DC 150 - 920 V
1x CCS 2 Combo

400 V (3P+N+PE)
27 kVA
39 A
25 kW
70 A
DC 150 - 920 V
1x CCS 2 Combo

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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