
DC Charger TOWER
Použití

Nabíjecí stanice je navržena pro komerční využití, je určena především pro
umístění na čerpacích stanicích, u obchodních center, kde se vyžaduje
vysoký nabíjecí výkon. Vysoký výkon a variabilita výstupů, zajišťuje
optimalizaci výkonu podle potřeb zákazníka a možností rozvodné sítě.
Dynamický systém regulace výkonu umožňuje nabíjení i při nižší rezervě
příkonu.

Popis

Samostatně stojící ocelová skříň s montáží na pevný
podklad. Povrchová úprava skříně je kvalitním práškovým
lakem, odstín ve vzorníku RAL je možné změnit dle přání
zákazníka. Čelní panely jsou z nerozbitného skla s
volitelnou grafikou s kvalitním potiskem. Ovládací
doteková obrazovka je v provedení pro zhoršené
klimatické podmínky pod ní jsou umístěny držáky
nabíjecích kabelů. Nabíjecí kabely jsou vyvedeny
ze strany stanice.

Nabíjecí stanice je vybavena ochranou proti přepětí,
ochranou proti úrazu elektrickým proudem, zvýšenou
ochranou proti DC reziduálním proudům kategorie B+,
ochranou proti statickému výboji DC a ochranou proti
porušení izolačního stavu kabelu.

Ovládání je přímo pomocí dotykového LCD displeje,
přístup pro zákazníky pomocí RFID čtečky, QR kód,
nebo aplikace.

Nabíjecí stanice je dodávána s řídícím software
Power2Ride. Tento systém je kompatibilní s
aplikacemi smart infrastruktury provozovatele,
se systémy solárních elektráren a dalších
zelených aplikací.

Pro specifické aplikace, lze dodat verzi bez
ovládací obrazovky, s poloautomatickým
režimem nabíjení, kde se k ovládání užívá
pouze RFID karta, nebo QR kód. Ověření
a registrace je umožněna pouze přes
vzdálenou správu.



Celkový příkon: 75 kW

Hmotnost: 400 kg

Vstupní jistič: min. 100 A

Kabel: min. CYKY 5x 35

Krytí: IP54/IK10

Komunikační protokol: OCPP 1.6-JSON nebo P2R

Rozměry v mm (š x v x h): 600 x 2000 x 800

Provedení stojanový

Materiál: Ocel, nerezová ocel

Přípojné podmínky: 3f AC 400 V 50hz TN-S

Typ nabíjecího Kabelu:
Chademo 125 A

CCS 50 kW DC 150-500 V, 125 A IEC 62196-3
CCS 22 kW AC 230/400V 32A IEC 62196-2

Datové připojení: GSM-/CDMA-Modem, Ethernet

Optická signalizace provozních stavů: ANO

Regulace výkonu: ANO

Měření spotřeby: ANO

Zvýšená ochrana proti reziduálním DC proudům: ANO

Samočinné odpojení při poruše: ANO

Dálková kontrola poruchových stavů: ANO

Dálkové nouzové vypnutí: ANO

Chlazení, temperování: ANO

Hlášení stavu nabíjení: ANO

Ovládání: LED dotekový displej 15‘‘, RFID

Kontrola výkonu SW Power2ride

Provozní teplota -30 ºC až +55 ºC

Hlučnost 65dB

Nabíjecí proud 140 / 125 / 32 A

Jmenovité napětí 500 V DC

Frekvence -

Maximální výstupní výkon 72 kW

Přepěťová ochrana T1+T2

Elektroměr MID třída 1 – EN50470-3

Info displej dotykový 15" LCD

Indikace stavu RGB indikátor

Komunikační rozhraní TCP/IP, MODBUS

Ochrana proti nadproudu a zkratovému proudu ANO

Řízení výkonového omezení Režim 3, PWM řízení podle ISO / IEC 61851-1

Zobrazení historie dobíjení ANO

Specifikace DC Charger TOWER


