Smart charger Magic
Použití
Dobíjecí stanice je navržena jako samostatně stojící určena pro využití na
veřejných místech. Tedy pro komunitní parkovací místa, garážová stání
obchodních domů, firemní parkoviště, hotely, železniční nádraží, nemocnice
i pro firemní fleet EV. Dynamický systém regulace výkonu umožňuje
nabíjení i při nízké rezervě příkonu. LCD displej s vysokým rozlišením
umožňuje ovládání dobíjecí stanice.

Popis
Ocelová skříň s montáží na pevný základ. Povrchová úprava
skříně je kvalitním práškovým lakem, odstín ve vzorníku RAL
je možné změnit dle přání zákazníka. Čelní panel je z
nerozbitného skla s volitelnou grafikou z kvalitního potisku.
Nabíjecí kabely jsou vyvedeny ze stran stanice.

Čelní panel je podsvícený, s možností omezení rušivého
svícení a světelného znečištění. Ovládací dotekový displej
je skrytý za ochranným nerozbitným sklem.

Veškerá výstroj, nutná k provozu, je umístěna uvnitř
skříně, přístupná přes zadní otevírací panel,
zabezpečený zámkem. Je možné osadit přípravu
na montáž distribučního elektroměru.

Nabíjecí stanice umožňují regulaci výkonu nabíjení
na požadavek distribuční sítě, nebo požadavek
provozovatele, dálkové hlášení poruchových stavů
a dálkové odpojení v případě požáru, nebo
poruchy. Dálkové aktualizace informací, reklam a
nastavení.

Nabíjecí stanice je vybavena ochranou proti
přepětí, ochranou proti úrazu elektrickým
proudem, zvýšenou ochranou proti DC
reziduálním proudům kategorie B+
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Dobíjecí stanice je v odolném provedení, třída ochrany IP 54

Indikace základních provozních stavů je optická, na LCD displeji a pomocí proměnných
barevných indikátorů. Ovládání je přímo pomocí dotykového LCD displeje, přístup pro
zákazníky pomocí RFID čtečky, QR kódu, nebo aplikace.

Nabíjecí stanice je dodávána se špičkovým řídícím SW Power2Ride. Tento systém je
kompatibilní i s aplikacemi chytrých domů a účetním SW firem, se systémy solárních
elektráren a dalších zelených aplikací.

Je možné dodat i verzi, pro připojení k jinému back-endu, pomocí OCPP 1.6-JSON, nebo plně
autonomní verzi pro plně samostatný provoz, s možností místní správy nastavení.

Pro nekomerční využití, např. na firemních parkovištích, lze dodat verzi bez ovládacího
monitoru, s automatickým režimem nabíjení, kde se k ovládání užívá pouze RFID karta, QR kód,
aplikace.

