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Statie Fast Charge DC: CCS, CHAdeMO si AC

Stația de încărcare rapidă eFlex DC este o statie dublă de curent
continuu (CHAdeMO și CCS) de la 60 la 120kW încărcător rapid 
cu o ieșire opțională de tip 2 AC de până la 22kW care poate fi 
configurată pentru a satisface diferite nevoi de încărcare. 
Suportă incarcare simultana pentru toti cei 3 conectori și tambur 
pentru cablu de incarcare retractabil.

Pentru administratorii de statii

• Carcasa sa metalică tratata special asigură o 

folosire indelungata și îndeplinesc cerintele pentru

utilizearea pe termen lung în mediul exterior. 

• Conformitatea cu standardul OCPP 1.6 și versiuni

ulterioare îi permite să se conecteze cu platformele

globală de gestionare si administrare a statiilor EV.

• Oferă tambur de echilibrare al fiecărui cablu, ceea

ce îl face mai convenabil in utilizare, usurinta in

folosire și previne deteriorarea cablului de

încărcare.

• Ieșirea multi-conector CCS, CHAdeMO și AC (type 

2) pentru a îndeplini toate cerințele de încărcare a 

vehiculelor electrice. Lungimea cablului de 5 m 

facilitează accesul la locul de încărcare al 

vehiculului.

• Funcția de actualizare firmware si administrare de 

la distanță optimizeaza costurile de operare ale 

statiei

Specificatii produs

Pentru utilizatori

• Afișajul de 7 inci și interfața de utilizare unică oferă

o experienta de utilizare facila si intuitive.

• Semnalizarea prin iluminare LED  permite

utilizatorilor să identifice rapid starea curentă de 

încărcare. 

• Funcția de integrare a aplicațiilor mobile (prin 

OCPP) oferă utilizatorilor comoditatea operării la 

distanță și a notificarilor pentru statusul de 

încărcare în timp real.



Specificatii tehnice eFlex 60/eFlex120/eFlex160

Configuratie

Material carcasă Carcasă metalică

Dimensiuni (H x W x D) 1900 x 700 x 700mm

Metoda de instalare Montare la sol (beton)

Rutare cabluri Securizare conectori, iesire cablu din partea superioara

Greutate 355kgs

Standarde de incarcare CCS combo-1/2, CHAdeMO & AC IEC 61851

Conectori de încărcare CHAdeMO JEVS G105, CCS Combo-2, IEC 62196 Type-2

Numar de conectori 3

Alimentare

Voltaj intrare 400Vac +/-10%, 3 faze

Frecventa 50Hz/60Hz

Factor de putere 0.99

Iesire

Putere disponibila CCS: 60kW, CHAdeMO: 60kW, AC: 22kW CCS: 120kW, CHAdeMO: 60kW,AC:22kW

Acuratete de masurare Level 0.5

Gama de tensiune de ieșire 150 - 750V DC ieșire constantă @ peste 300V, 400V AC

Gama de curent de ieșire 0 - 200A DC, 32AAC 0 - 400A DC, 32A AC

Eficienta > 94% la puterea nominală

General

Standard de încărcare Mode 4

Interfața cu utilizatorul Autentificare cu card RFID, ecran tactil de 7”, buton de urgență

Ethernet 10/100 BaseTX (TCP-IP)

Modem LTE modem, GPRS/3G/4G

Standarde de comunicare CAN, PLC, PWM, OCPP 1.6 JSON

Locul de folosire Interior/Exterior

Temperatura de lucru -20 °C – +70 °C

Umiditate de lucru 5% – 95% non-condensation

Altitudine < 2000m

Grad de protectie IP54

Racire Circulare aer (ventilatoare)

Protectii de Securitate
Protecție la supratensiune / sub tensiune, protecție la suprasarcină, protecție la scurgeri de curent, 

protecție la împământare, protecție la supratensiune de trăsnet
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Specificatii tehnice eFlex 60/eFlex120/eFlex160

Overview

Material carcasă Carcasă metalică

Dimensiuni (H x W x D) 1900 x 700 x 700mm

Metoda de instalare Montare la sol (beton)

Rutare cabluri Securizare conectori, iesire cablu din partea superioara

Greutate 355kgs

Standarde de incarcare CCS combo-1/2, CHAdeMO & AC IEC 61851

Conectori de încărcare CHAdeMO JEVS G105, CCS Combo-2, IEC 62196 Type-2

Numar de conectori 3

Alimentare

Voltaj intrare 400Vac +/-10%, 3 faze

Frecventa 50Hz/60Hz

Factor de putere 0.99

Iesire

Putere disponibila CCS: 60kW, CHAdeMO: 60kW, AC: 22kW CCS: 120kW, CHAdeMO: 60kW,AC:22kW

Acuratete de masurare Level 0.5

Gama de tensiune de ieșire 150 - 750V DC ieșire constantă @ peste 300V, 400V AC

Gama de curent de ieșire 0 - 200A DC, 32AAC 0 - 400A DC, 32A AC

Eficienta > 94% la puterea nominală

General

Standard de încărcare Mode 4

Interfața cu utilizatorul Autentificare cu card RFID, ecran tactil de 7”, buton de urgență

Ethernet 10/100 BaseTX (TCP-IP)

Modem LTE modem, GPRS/3G/4G

Standarde de comunicare CAN, PLC, PWM, OCPP 1.6 JSON

Locul de folosire Interior/Exterior

Temperatura de lucru -20 °C – +70 °C

Umiditate de lucru 5% – 95% non-condensation

Altitudine < 2000m

Grad de protectie IP54

Racire Circulare aer (ventilatoare)

Protectii de Securitate
Protecție la supratensiune / sub tensiune, protecție la suprasarcină, protecție la scurgeri de curent, 

protecție la împământare, protecție la supratensiune de trăsnet
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Stația de încărcare rapidă DC eFelx G160 este o priză dublă de curent continuu (CHAdeMO și CCS) de la 60 la 

120kW (max până la 160kW) încărcător rapid cu o ieșire opțională de tip 2 AC de până la 22kW care poate fi 

configurată pentru a satisface diferite încărcări nevoile clienților europeni și nord-americani. Suportă încărcare 

simultană și tambur de echilibrare pentru management avansat al cablului. Cu funcția de afișare și control a 

interfeței ușor de utilizat, clienții pot finaliza cu ușurință procesul de încărcare. Aceasta este clasificat IP54, ceea ce 

îl face potrivit pentru încărcarea publică în interior și exterior și pentru aplicațiile de încărcare a locurilor comerciale 

1.1 Caracteristici principale 

• Design modular, convenabil pentru actualizarea și întreținerea zilnică a sistemului. Fiecare modul a suferit repetări iterații 

și verificare pe termen lung pentru a asigura stabilitatea și fiabilitatea sistemului. 

• Carcasa metalică și învelișul semi-gros asigură aspectul texturii și îndeplinesc utilizarea pe termen lung în exterior. 

• Conform cu OCPP 1.6 precum și cu versiunile de software ulterioare îi permite să se conecteze la platforma globală de 

gestionare a tarifelor EV fără integrare suplimentară. 

• Opțiunea CCS, CHAdeMO și AC cu prize multiple de încărcare, care îl fac potrivit pentru diverse încărcări EV simultan și 

reduceți costurile inutile de achiziție a încărcătorului suplimentar. 

• Afișajul de 7 inci și interfața de utilizare unică oferă o operare de încărcare bună, ușor de utilizat și convenabilă. 

Se poate afișa la mediu în aer liber cu luminozitate ridicată și se adaptează la mediul de -30 ~ 70 ° C. 

• Banda de lumină LED aprinsă permite utilizatorilor să găsească rapid locația încărcătorului pe timp de noapte și să 

efectueze operațiuni precise. 

• Funcția de integrare a aplicațiilor mobile oferă utilizatorilor comoditatea operării la distanță și a stării de încărcare în timp 

real memento-uri. 

• Sistem de operare încorporat Linux, cu un computer local, procesor încorporat pe 32 de biți ca unitate de bază, cu 

memorie RAM, acceptă Ethernet, si 3 / 4G modem pentru comunicare la nivel IP.

• Funcții de actualizare la distanță și de actualizare locală, care pot actualiza software-ul încărcătorului local sau de la 

distanță când este necesar. 

• Adoptă contor multifuncțional 1.0S watt-oră pentru a măsura cu precizie încărcarea. 


