EVELINE

MAX II

Chytrá, kompaktní a přenosná nabíječka pro všechna elektrická
vozidla s vysokým výkonem až 22 kW.
Extrémně odolná, bezúdržbová a vodotěsná.
OLED LCD displej umožňuje nastavit parametry nabíjení, zobrazuje
stav nabíjení, provozní teplotu nabíječky, pronabíjené kWh a nabíjecí
proud.
Na displeji lze zobrazit kompletní pronabíjené kWh za celou dobu
užívání nabíječky.
Nabíječka obsahuje integrovaný proudový chránič s detekcí úniku
stejnosměrného proudu RCD-A-EV v souladu s evropskými normami.
Přenosná náhrada wallboxu, se kterou můžete nabíjet své vozidlo.
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S EVELINE MAX II můžete vozidlo nabíjet velmi rychle z kterékoliv standardní průmyslové zásuvky CEE (červený
5-kolík) a díky možnosti použití různých typů adaptérů lze nabíjet z jakékoliv zásuvky elektrické sítě.

NEJMENŠÍ ROZMĚRY NA TRHU

VYSOKÁ ODOLNOST

Vyrobili jsme nejmenší přenosnou nabíjecí stanici s OLED LCD
displejem a dalšími funkcemi při zachování všech nadstandardních ochranných prvků (včetně detekce DC únikových proudů)

EVELINE MAX II je vyroben ze speciálního proﬁlu hliníkové
slitiny pro nejvyšší odolnost. Současně je také 100%
vodotěsný. Pracuje při teplotách v rozmezí od -40°C do 50°C.

NABÍJECÍ VÝKON AŽ 22kW

NASTAVITELNÝ NABÍJECÍ PROUD

EVELINE MAX II se automaticky přizpůsobí aktuálnímu přípojnému místu. Pokud je k dispozici 32A lze baterii o kapacitě 22kWh
nabít za 1 hodinu.

Díky zabudovanému tlačítku lze jednoduše nastavit nabíjecí
proud dle možností jističe. Rozmezí nastavení je 6 - 32A.

Výhody OLED LCD
Intuitivní nastavení parametrů nabíjení, zobrazení stavu
nabíjení, provozní teploty nabíječky, pronabíjených kW/h a
napětí na každé fázi:

Speciﬁkace

Přípustná okolní teplota:
Komunikace:
Barva:

22kW
3,7 kW, 4,6 kW, 6,9 kW, 7,4 kW, 11 kW, 22 kW
32A
230/400 V
50 x 80 x 190 mm
3,8 kg (5m), 5,1 kg (7m)
5 / 7m
RCCB-A-EV (30mA AC / 6mA DC)
CEE plug 16A, schuko
IP 65
strana auto - TYP 2 (v souladu s nornou IEC 62196)
strana síť - průmyslová zásuvka 32A 5-kolík
-30°C až +50°C
V souladu s normou IEC 61851-1, Mode 2
Stříbrné (tělo), Černá (nabíjecí kabel 5m)

Součástí balení:
Možnosti adaptérů:
Záruka:

Přenosná nabíjecí stanice, manuál, brašna
CEE plug 16A, schuko
2 roky

Maximální nabíjecí výkon:
Nabíjecí výkon:
Jmenovitý proud:
Napětí:
Rozměry:
Váha:
Délka kabelu:
Ochranné prvky:
Stupeň ochrany:
Typ konektoru:

Statistika celkem pronabíjených kWh:
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