enelion
Stilo
Nejlepší prostor pro
logo Vaší firmy!

Nabíječka Stilo kombinuje dvě funkce kvalitu eloxovaného hliníku a
tělo s velkou plochou
pro logo zákazníka.

KOMUNIKACE
Rozšiřte svou nabíječku o enelion Bridge
Vzdálený přístup umožňuje ovládat nabíječky,
prohlížet statistiky nabíjení a pokročilou

Malá nabíječka
s velkými možnostmi

kon guraci zařízení.

P E R S O N A L I Z ACE
Dynamciké vyvažování zátěže

komunikace

Celkový dostupný výkon je dynamicky rozdělen

Stilo jenavzdory svému malému, estetickému tělu

mezi stanice v síti.

fi

Široký rozsah

Ploché hliníkové tělo
plnohodnotná nabíječka s výkonem až 22 kW s
internetovou komunikací. Zařízení je vybaveno

Vyvažování energie v domácnosti

Dynamické

nabíjecím kabelem zakončeným zástrčkou typu

Nabíjecí výkon je možné upravit na základě

vy v a ž o v á n í
zátěže

2. Vinutý kabel lze zavěsit na háček, který lze

energetické analýzy celého připojení budovy.

přizpůsobit. Nabíjecí výkon se pohybuje v rozmezí
1,4 - 22 kW. Stav nabíječky se sděluje pomocí LED
na horní straně zařízení.

OCPP protokol
Nabíječky Enelion jsou kompatibilní s OCPP
1.6. Díky tomu můžete Enelion používat
administrtivní systém nebo jiní kompatibilní

VYUŽITÍ

řešení.

Automobilový průmysl- jako zařízení pro

Rozšiřte možnosti nabíječky o Enelion

koncového zákazníka s vyrytým logem výrobce

Bridge

automobilu.

Vzdálený přístup umožňuje ovládání

Vozový park- jako vyhrazená nabíječka
Hotely - jako nabíječka s logem hotelu

nabíječky, náhled statistik nabíjení a
pokročilá konfigurace zařízení.

Personalizované Stilo
s 3D nebo gravírovaným
logem.

enelion Stilo
T E C H N I C KÉ
S P E C I F I KACE

STILO
1,4 kW - 22 kW

Nabíjecí výkon
Kabel

Typ 2
offline /WiFi, Ethernet / LTE (GSM)

Komunikační modul Bridge (OCPP 1.6)*
RFID čtečka karet

vestavěné

LED indikátor stavu nabíječky

vestavěné
Enelion DLB

Dynamické vyvažování zátěže (DLB)*
Měřič energie

vestavěné
RCM B / RCD A / RCD B

Proudový chranič*
Délka nabíjecího kabelu

5m

Ochrana proti nárazu

IK 10
IP 54

Ochrana proti vniknutí

-25°C / + 55°C

Provozní teplota
Výška(mm)

430

Šířka(mm)

185
56

Hloubka (mm)
* Volitelné příslušenství
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