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Fibox EVC Latausasemat sähköautoille
Sähköisten ajoneuvojen latauskäyttöön
suunnitellut Fibox EVC latausasemat
perustuvat luotettavaan ja hyväksi
koettuun
Fiboxin
kotelointija
sähkökeskusteknologiaan. Suomen ja
Pohjoismaiden vaativissa olosuhteissa
on käytössä jo kymmeniä tuhansia
vastaavan tyyppisiä tuotteita.

FIBOX EVC LATAUSASEMA

Fibox Latausasemat tarjoaa monia etuja:

Latausaseman virransyöttö on katkeamaton koko
latauksen ajan ja sähköauton automatiikka huolehtii
akkujen latautumisesta täyteen. Fibox EVC Latausasemat täyttävät sekä sähkölaitosten julkaisemat
suositukset latausasemalle että IEC 61851-1 Mode
1/2 sähköautolatausstandardin vaatimukset. EVC s
Latausasema täyttää perustarpeet, ja EVC e sisältää
myös pistokekohtaisen energiamittauksen. Uusi
huippumalli EVC m tarjoaa etäohjauksen matkapuhelimella, keskitetyn kiinteistökohtaisen valvonnan
sekä valmiudet erilaisiin laskutus- ja maksujärjestelmiin.
Käyttöturvallisuuteen
on
kiinnitetty
erityistä huomiota. Lukittavan kannen lisäksi Fibox
Latausasemat sisältävät vikavirtasuojauksen ja
johdonsuojakatkaisijan.

• Luotettava ja yleisesti käytetty ulkokäyttöön
suunniteltu rakenne
• Helppo ja nopea asennus säästää aikaa
• Sekä tolppa- että seinäasennettavat mallit tarjolla
• Kaksi autoa voidaan ladata samasta asemasta
• Käytetyn energian mittaus EVC e ja EVC m - malleissa
• EVC m ohjaus suoraan matkapuhelimesta
Tolppa-asenteiset mallit soveltuvat hyvin esim. pysäköintialueille tai kadun varteen. Myös pientalojen pihoihin ne
istuvat luontevasti. Jokaiseen latausasemaan voidaan liittää
kaksi autoa minkä ansiosta jokaista parkkipaikkaa varten ei
tarvitse asentaa erillistä latausasemaa.
Seinäasennettavat mallit ovat taloudellinen ja tehokas
ratkaisu pysäköintihalleihin, autokatoksiin ja työpaikkojen
parkkipaikoille.
Saatavana myös päivityssarja jolla Fibox autolämmityspistorasia muutetaan helposti sähköauton latausasemaksi.

Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
• Nimellisjännite: Ue 230 VAC
• Nimellisvirta: In 16A
• Nimellistaajuus: FN 50 Hz
• Nimelliseristysjännite: Ui = Ue
• Oikosulkuvirta: Icw ≤ 6kA
• Suojaus sähköiskulta: kotelo + suojamaadoitus
• Standardi: EN60439-3
Mekaaniset tiedot
• Kotelointiluokka: IP 44
• Iskulujuusluokka: IK 08
• Mitat: 235 x 230 x 165 mm (k x l x s)
• Paino: 2,9 / 3,1 kg

Lisätarvikkeet

EPA 1230 SET Kaapelipääte
(3550049) SSTL 3413049

WALL FASTENING PLATE (9916062)
Seinäasennuskiinnike SSTL 3420009

FMB 5F-SET Kalvotiivistelaippa
(3590794) SSTL 3413022

MB 16026 SET Pylväsasennuslaippa
(3596026) SSTL 3413090

PIHA-L 3xPG21 Laippasetti
(3550214) SSTL 3413026

PHR C-PROFILE Selät vastakkain kiinnike
(9916057) SSTL 3420011
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