ELBILSLADDARE

Portabel för byggarbetsplatser

Portabel elbilsladdare
3.7 kW 16A 1-fas
Laddboxen kan ge upp till 3,7 kW AC. 5m lång
kabel med typ 2 -connector. Denna Mode-3 box
är lämplig för de flesta bilmodeller. Laddaren
är fast monterad i låsbart skåp för att minimera
stöldrisken. Skåpet går att montera både på
fasad och ställa direkt på mark. Passar tillfälliga
event, bodetableringar etc.
Laddboxen har även inbyggda säkerhetsfunktioner och kommunicerar med bilen så att elen
bara är påslagen när bilen är korrekt ansluten
annars bryts den. Fast installation.

Montera fast på vägg. Låsbart skåp

Laddare kompatibel med de flesta bilmärken. TYP 2.

Portabel och lätt att ställa fram för
tillfällig laddning.

TYP 2 laddare.
Laddtid ca 2-3 tim för hybridbil.

WALLBOX 3.7KW T2-C DCRCM CG
Den tyska tillverkaren ABL har producerat denna laddbox
för elfordon enligt IEC / EN / IEC 61.851-1: 2010.
Produkten har följande funktioner och tekniska data

WALLBOX 3.7KW T2-C DCRCM CG
Laddboxen kan ge upp till 3,7 kW AC. Den har en 5m lång kabel med typ 2 -connector. Denna Mode-3 box är
lämplig för alla bilmodeller med typ 2-uttag tex, BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes, Volvo, Tesla, Renault
och Porsche. Laddboxen är liten och nätt och passar därför i trånga garage och smala passager. Den är universellt utformad och har rundade kanter.
Alla delar är konstruerade, tillverkade och testade för att klara det nordiska klimatet, med låga temperaturer,
vatten, snö och is.
Laddboxen är modulbyggd så att delar enkelt kan bytas ut vid ev. service. Laddboxen är förberedd för anslutning till ett laddsystem med fler än två boxar.
Art-nummer
E-nummer
Modell
Anslutning mot bil
Strömtillförsel
Laddeffekt
Laddström
Jordfelskydd
Energimätning
Display
Justerbar styrelektronik
MPN
Standarder och certifiering
Mått BxHxD
Kabellängd
Vikt
Teknisk Beskrivning

123015
2452214
WALLBOX 3.7KW T2-C DC-RCM CG
5 meter fast kabel med typ 2-connector
230V 1-fas, upp till 16A (justerbar från 32A ner till 6A)
Upp till 3,7 kW
Fabriksinställning: 16A. Justerbar från 32A till 16A.
Ja, jordfelsbrytare och DC-RCM-skydd är integrerade.
1 st. Carlo Gavazzi 1-fas Modbus för digital avläsning av förbrukning.
Statusindikering med tvåfärgad LED.
Laddstationen är justerbar från 32A till 6A. Den önskade inställningen utförs med
PC-justeringsverktyg vid installation.
EVSD5D3
NEK / EN / IEC 61851-1: 2010
220 x 272 x 115 mm
5m
3,9 kg
Mode 3, fast kabel med typ 2-connector. 230V 1-fas, upp till 16A (justerbar med
PC-verktyg i amperesteg från 32A ner till 6A). Anslutning till bilen; 5 meter fast
kabel med typ 2-connector.Laddeffekt max 3,7 kW. Integrerat jordfelsskydd och
DC-RCM-skydd enligt NEK400: 2014 samt MID-godkänd energimätare
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