
News

Kullanım Alanı 

Domestik
• Kolay kurulum ve kullanım (priz & şarj
• Modern ve güçlü tasarım (ultra-azaltılmış ölçüler)
•Kablo tutucuya ihtiyaç olmadan
• Çıkış aım ayarı, dipswitch
•Uzaktan şarj aktivasyonu
• RGB LED bar (hazır, şarj ediyor, şarj tamamlandı, vb.
• Hata ışığı sekansı (sıcaklık, pilot, vb.)
• Yüksek kalite 5m kablo

 eHome 
3.6 / 7.2 kW

Kullanım Alanı

Domestik / Özel / Kamu
• Key pad ile kolay kurulum ve ayarlama

• Çıkış akımı
• Erişim kontrolü için kullanıcı listesi
•  Ön     ödeme   aktivasyonu
• Enerji  okuma
• Tarih ve zaman
•  Programlama/ Anında şarj etme

• OCPP 1.5 (1.6 & 2.0 gelecek)
•Data kaydı ve web uzaktan izleme

Touch 3.6
kW...22 kW

Kullanım Alanı
 Özel / Kamu
• Modüler çözüm (6 şarj istasyonuna kadar)
• Modern ve optimize tasarım
•Enerji depolaması için lityum iyon aküler
• Stand alone ve grid bağlantılı sistem
• solar inverter
•Kullanıcı dostu yönetim

PV EV Charging & 
Energy Storage

Kullanım Alanı 

Özel / Kamu

• Kurulum kaydı ve bakım zamanı
• DSO ekipmanına entegre alan
• Dışarı enerji göstergesinden görülebilir
• Gerekli korumalar için opsiyonel entegrasyon
• Kolay erişilebilir servis kapısı
• Soket koruması için Anti-vandal metal kapılar

• Paslanmaz çelik & IP54-IK10 yapısı
• Gömülü Güç Dengesi
• OCPP 1.5 (1.6 & 2.0 gelecek)

AC CHARGING
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Urban XL 
3.6 kW...22 
kW



Kullanım Alanı 

Özel/Kamu

•Ekstra ince tasarım
• Universal charger (CCS / CHAdeMO and Type 2)
• Dokunmatik ekran (çok dil seçeneği ile
• Paslanmaz çelik& IP54-IK10 yapısı
• Servis kapısına kolay ulaşım (duvar montajı)
•Kimlik konnektörleri kilidin açılması için gerekli
• OCPP 1.5 (1.6 & 2.0 gelecek)
• NFC ve VISA ödeme
• CHAdeMO 1.1 sertifikalı

Quick Charge 

Slim 20 kW

Kullanım Alanı 

Özel/Kamu
• Ultra-Compact Hızlı İstasyon tasarımı
• Universal charger (CCS / CHAdeMO / Type 2)
• 800Vdc'ye kadar voltaj aralığı (CCS konektör)
• Dokunmatik ekran (çok dil seçeneği ile
• Paslanmaz çelik& IP54-IK10 yapısı
• Konektör koruması içi Anti-vandal kapı
• Karanlık bölgelerde soğutmalı aydınlatma sistemi 
•Reklam ve tanıtım alanları
•Servis kapısına kolay ulaşım
•Kimlik konnektörleri kilidin açılması için gerekli
•Geri çekilebilir konektörler
• OCPP 1.5 (1.6 & 2.0 gelecek)
•Dinamik güç dengesi
• NFC ve VISA ödeme

Quick Charge 

Trio 50 kW DC + 43 kW AC

Quick Charge 

Ultra 50 kW…250 kW

Kullanım Alanı

Filo ve elektrikli otobüsler
• Modüler güç ünitesi (250kW'a kadar)
• Universal charger (CCS / CHAdeMO / Type 2)
• Multi-charger çözümü (farklı çıkış güçlerinde 2 ile 5 dağıtıcı 
arasında)
•Maliyet ve yüksek yatırım bedelini azaltır
• 850Vdc'ye kadar voltaj aralığı (CCS konektör)
•Dinamik güç dengesi
• OCPP 1.5 (1.6 & 2.0 gelecek)

DC CHARGING
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