TVD – Technická výroba, a.s.
č.p. 203, 763 21 Rokytnice

Nabíjecí stanice EVconfig
O co jde?
Pokročilá nabíjecí stanice od firmy TVD vám přinese ideální konfigurovatelné sestavení
podle Vašich požadavků. Díky preciznímu zpracování kovového obalu se nemusíte bát
mechanického poškození ani vody. Stanice vydrží v provozu i za extrémních podmínek.
Jedná se o výsledek kombinace komponent německé kvality od firmy Phoenix Contact a
kvalitní obal od firmy TVD. Je vhodná od domácích instalací až po plně profesionální
řešení s komerčním využitím.

Proč právě EVconfig?
• kupujete řešení, které si opravdu vyberete – konfiguraci si snadno zvolíte sami
• barva – zvolíte si libovolný odstín, volitelně včetně anti graffiti úpravy
• způsob montáže – montáž na stojan, na sloup či jako wallbox
• zásuvka nebo kabel? Kabel je vhodný pro pravidelné nabíjení firemního vozového parku
nebo k nabíjení doma, šetří čas při každodenním nabíjení, zásuvka je univerzálnější,
například pro veřejné nabíjecí stanice.
• EVconfig je připravený na budoucí požadavky legislativy a je možné další komponenty
doplnit – například měřič elektrické energie, přepěťová ochrana, proudový chránič, čtečka
firemních karet.

Inovativní a konfigurovatelný – to je EVconfig
•
•
•
•
•

Inovativní obal odolá vodě i mechanickému poškození. Testováno při extrémním podmínkám.
Využití nejmodernějších elektrických komponentů v oblasti nabíjení elektromobilů (Phoenix
Contact a Lovato)
Konfigurovatelný dle aktuální potřeby zákazníka (využití komerční i veřejné)
Kvalitní kovový obal s odolností IK10 lehce předčí plastovou nabíjecí stanici
Lakování ve různých barevných variantách dle RAL vzorníku
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•
•
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•

Stanice je vyvinuta tak, aby sloužila pro nabíjení elektromobilů, ale také aby byla připravena na
budoucí servisní i revizní potřeby ke všem elektro součástím. V případě výpadku jističů, je pro
běžného uživatele vytvořená chráněná zóna pro bezpečné opětovné zapnutí stanice.
V této nabíjecí stanici stačí vyměnit pouze jednu požadovanou část, a může se jednat jak o vadnou
přepěťovou ochranu – po úderu bleskem, nebo o novější řídící systém.
Provedení stanic je: BASIC, ADVANCE, ADVANCE+ (Malá zajímavost Advance + dokáže sám řídit
proudový rozsah dalších 10 stanic podřazených)
Možnost tvarového přizpůsobení dle dané aplikace (ne vždy může nabíjecí kabel směřovat volně
do prostoru)
Stanice je připravena na budoucí legislativní požadavky a je možné doplnit další komponenty. Je
počítáno se všemi zákaznickými požadavky.
K dispozici je konfigurátor pro sestavení stanice „na míru“

Konfigurátor…
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Způsoby montáže
Nabíjecí stanice je uzpůsobená jak pro montáž na sloup elektrického osvětlení, na zeď, případně je k dispozici
elegantní sloupek (ten pojme v případě potřeby dvě nabíjecí stanice.)

Chytrá a plná užitečných věcí
U této stanice platíte jen za to, co využijete. Sestavena na míru Vašim potřebám. Je konstruována tak, aby splnila
požadavky i těch nejnáročnějších zákazníků. Mezi volitelné vybavení patří přepěťová ochrana, elektroměr, RFID
čtečka a další dle potřeb.
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Technické parametry:

Objednací kód:

EVconfig

Váha:

Max. 10 kg

Jmenovité vstupní
napětí:

Na zeď, na
sloup nebo
stojan

Maximální vstupní
32 A
proud:

Typ krytu :

Oceloplechový

Uchycení:

Barva:

Bílá, Tyrkysová,
Antracit, dle
požadavků

Záruka:

Komunikace :

Ethernet / SIM

Nabíjecí výkon:

3,7 kW až 22
kW

Ano

Typ konektoru:

Typ 2

Elektroměr:

Rozměry stanice
(VxŠxH):

380 x 330 x 160
mm

Počet konektorů:

2 roky

400 V AC ± 10%

Měření energie:

Ano

Ochrana krytu:

IK10, IP54

Provedení:

Nabíjecí
kabel nebo
zásuvka

1
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