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Oferta Stacji Ładowania na prąd zmienny –AC
ŚREDNIO SZYBKIE ŁADOWANIE

KONTROLA DOSTĘPU
Typ i Opis

Model

EVB Wallbox 1M AC (NANO)
- wisząca, aluminiowa / stalowa
- 1 x punkt ładowania
- moc AC: 3,7 kW; 7,4 kW;
11 kW; 18 kW; 22 kW
- gniazdo AC typ-2
W opcji:
- wtyczka AC typ 2
z kablem prostym + 650,00zł
- wtyczka AC typ 2 z kablem
spiralnym + 870,00 zł
- front: tworzywo sztuczne

OPEN

OPEN
EVB Wallbox 1M AC
- wisząca, aluminiowa / stalowa
- 1 x punkt ładowania
- moc AC: 3,7 kW; 7,4 kW;
11 kW; 18 kW; 22 kW
- zabezpieczenie RCD typ A
- gniazdo AC typ-2 z klapką
Opcje wyboru:
- wtyczka AC typ 2 z kablem
prostym + 650,00zł
- wtyczka AC typ 2 z kablem
spiralnym + 870,00 zł
- termostat + grzałka 15W + 230,00 zł
- słupek wolnostojący + 1 300,00 zł
- front: tworzywo sztuczne

RFID

OCPP

OCPP
RFID

OPEN
EVB 1M AC
- stojąca, aluminiowa
- 1 x punkt ładowania do
wyboru:
gniazdo typ - 2 do 22kW
wtyczka typ -1 do 7,4kW
wtyczka typ -2 do 22kW
- szyba hartowana

RFID

OCPP

Załączanie
kartą RFID

Obsługa przez
Aplikację

PARTNER

Polski produkt

Indywidualny
projekt

Gwarancja
najwyższej jakości

Wszystkie oferowane przez nas stacje posiadają następujące cechy:
- obudowa aluminiowa okleina / lakier
- wyłącznik główny
- ładowanie 1 lub 3-fazowe
- zabezpieczenie nadprądowe i różnicowo-prądowe
- zabezpieczenie przepięciowe typ-2
- ryglowanie wtyczki w gnieździe stacji podczas ładowania
- odryglowanie wtyczki podczas otwarcia samochodu
- aktywny LED obrazujący stan ładowania
a) kolor zielony – wolny punkt ładowania
b) kolor niebieski – stacja w stanie ładowania pojazdu
c) kolor czerwony – awaria punktu ładowania/awaria procesu ładowania
- stopień ochrony min. IP 54
- stopień odporności mechanicznej IK 10
Wszystkie oferowane stacje dostarczamy obrandowane wg. ustalonego projektu
graficznego, którego przygotowanie jest ujęte w cenie stacji.
Warunki Handlowe:
Termin dostawy: AC do 28 dni, DC do 56 dni
Koszt dostawy: w cenie na terenie Polski
Forma płatności: przedpłata
Gwarancja: 24 miesiące
Obszar działania serwisu: cały kraj, dostępna własna struktura lub struktury zależne.
Ważność oferty: 30dni
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Skontaktuj się z nami!
Pomożemy Ci dobrać stację odpowiednią dla Twoich potrzeb.
Napisz do nas na: eco@solutions360.pl

Możesz również skontaktować
się z naszym działem handlowym.
Natalia Błaszczyk
tel. +48 601 523 167
natalia.blaszczyk@solutions360.pl

Kamila Furman
tel. +48 511 166 108
kamila.furman@solutions360.pl
Tomasz Jankowski
tel. +48 785 755 275
tomasz.jankowski@solutions360.pl
Małgorzata Słowik
tel. +48 885 585 565
malgorzata.slowik@solutions360.pl

