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skalerbar EVopladningsplatform
Jævnstrømslynoplader på 50-75 kW
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Revolutionerer
elektromobilitetspåfyldning – i dag
RTM-SERIEN er en modulopbygget, skalerbar og
intelligent opladningsplatform, der er velegnet til
kommercielle anvendelser, herunder tankstationer,
rastepladser, vognparker, butiksområder,
parkeringspladser og en lang række andre steder,
hvor der kan være begrænset med plads. RTM
er kompatibel med nuværende og fremtidige
elkøretøjsmodeller og er fremtidssikret og designet til
alle kundetyper.
Opladeren har en lille kontaktflade, er nem at
installere og betjene og understøtter en lang
række gitterspændinger. RTM er udstyret med en
digital LCD-skærm på 10", kabelstyringssystem* og
indikatorlamper for opladningstilstand* og er dermed
designet til at levere en fantastisk slutbrugeroplevelse.

Modulopbygget, skalerbar og
intelligent opladningsteknologi
•

En lille kontaktflade og modulopbygget
design giver mulighed for nemme fremtidige
opgraderinger fra 50 kW til 75 kW

•

Understøtter "Plug and Charge"-teknologi i
henhold til ISO 15118 med henblik på problemfri
godkendelse og betaling

•

Samtidig opladning (dobbelt EVSE)

•

Designet og udviklet til at være pålidelig for at
understøtte en bred vifte af netspændinger

* Afhængigt af enhedens konfiguration

Nem at installere, nem at
eje og nem at anvende
•

Lille nok til at passe i trange rum –
1.998 mm x 850 mm x 309 mm (78,6" x
33,4" x 12,1")

•

Nem adgang giver mulighed for
servicering og vedligeholdelse på stedet

•

Kontinuerlig drift ved fuld effekt ved
omgivende temperaturer på op til +40 °C
uden strømbegrænsning

Support og service
i verdensklasse fra
e-mobilitetseksperterne
•

Stærk tilstedeværelse på tværs af Europa

•

Kompetencecenter for elektromobilitet i
Europa, der huser forskning og udvikling samt
teknik og support

•

Totalløsninger til e-mobilitet, herunder
forhåndsvurdering af installationsstedet,
opladningsstyringssystemer samt
eftersalgsservice og -support

STRØM TIL DIG
Stressfri installation

Skalerbar teknologi

Totalløsning og -tjeneste. Fra
rådgivning og installation
til operatørtræning og
netværksadministration.

Opgraderbart modulært strømsystem.
Klar til opskalering, når du har brug
for det.

Problemfri integration
Problemfri integration i tankstationens
eksisterende økosystem, herunder
back-end-administrationsplatforme og
salgssted.

Nem at administrere og
overvågning i realtid
Fungerer med intelligent, skybaseret
platform til fjernadministration af
drift, fakturering, energiudnyttelse og
meget mere.

Friktionsfri betaling
Understøtter "Plug and Charge", der
sikrer problemfri godkendelse og
betaling.

Understøtter intelligent
opladning
Tilgængelige API'er til intelligent
administration af strømforbrug.

Suveræn
slutbrugeroplevelse
Nem at bruge. Funktionerne
omfatter 10" LCD-skærm, længere
opladningskabler, mulighed for
dobbeltopladning til samtidig
opladning og kontaktløs betaling.

Ultralav vedligeholdelse
Patenteret væskekølingsteknologi
og brancheførende IP65klassificeret kabinet tilbyder
et næsten vedligeholdelsesfrit
produkt. Garanteret drift inden for
temperaturområdet fra -35 oC til
+50 oC.

Mest sikre investering
Ultimativ ro i sindet med en
standardgaranti på 2 år med
mulighed for forlængelse af perioden
til op til 5 år.

HVORFOR VÆLGE RTM-SERIEN?
Klar til
jævnstrømsmåler

Opgraderbart
modulsystem

Opfyld lovkrav (Tyskland)

Nem at opgradere på
stedet i takt med, at
kundeefterspørgslen stiger

Styrk dit brand

Ultralav vedligeholdelse

Valgfrie for- og
bagmærkater

Patenteret
væskekølingsteknologi til
støjsvag og ensartet drift
og IP65-beskyttet elektronik

Kompatibel med
jævnstrømskompatible
privat-, erhvervsog flåde-EV'er

Nem at servicere

Modulopbyggede
strømenheder, der kan
betjenes af én person,
sikrer nem vedligeholdelse

CHADeMo- og
CCS-kabler
(SAE-kombination)

Forseglet kabinet

Mindre slitage, længere
systemlevetid og mindre
vedligeholdelse uden
filtre, der skal skiftes

Lange,
administrerede
kabler
(ekstraudstyr)

Nemmere for førere
at tilslutte, samtidig
med at kablet
holdes på afstand
af jorden

Øget sikkerhed

Dør- og vippesensorer
sikrer, at opladeren
afkobles i en nødsituation

Slank og kompakt
til førsteklasses
tankstationer

Maksimal pålidelighed

Nem at montere
foran en
parkeringsplads,
mellem køretøjer
og i parkeringshuse
med flere etager

Driftstemperaturområde
fra -35 oC til 50 oC

Maksimal
pålidelighed

Opladning
på 20 min.

150 års
erfaring

Har gennemgået
strenge drifts- og
fabrikstests

giver rækkevidde
på over
300 km/200 mil**

i mobilitets- og
brændstofdetailbranchen

** RTM75, der kører ved 75 kW, kan tilføje en rækkevidde på 350 km/217 mil til et elektrisk køretøj.

RTM-SERIEN | Modulopbygget, skalerbar EV-opladningsplatform

OVERBLIK
JÆVNSTRØMSLYNOPLADER I RTM-SERIEN
Tekniske specifikationer
• Kompakt og slank – 1.998 mm x 850 mm x
309 mm
• Patenteret væskekølingsteknologi
• Forseglet elektronikkabinet (IP65)
• Holdbart og robust kabinet (IK10, ekskl. HMI)
• Samtidig opladning (dobbelt EVSE)
• Mix og match kabler – CCS2 og/eller
CHAdeMO
• Jævnstrømsudgang på op til 920 V
• Driftsklar i bredt temperaturområde (-35 °C
til +50 °C)***
• Kabler på tre meter som standard. Kabler
på seks meter med integreret kabelstyring
(ekstraudstyr)
• Dør- og vippesensorpakke giver øget
sikkerhed (ekstraudstyr)
• Med Whisper-tilstand kan opladeren
konfigureres, så den overholder stedets
specifikke støjreduktionskrav
• [DE-M] Jævnstrømsmåler (EICHRECHT)

Intelligent opladning aktiveret
• Understøtter "Plug and Charge"-teknologi
i henhold til ISO 15118 med henblik på
problemfri godkendelse og betaling
• Mulighed for 3G-/4G-/Ethernetnetværksforbindelse

Slutbrugeroplevelse
• 10" LCD-display med avancerede
synsvinkler
• Kontaktløs kreditkortlæser (ekstraudstyr)
• Nedadrettede LED-lamper på for- og
bagsiden øger synligheden og sikkerheden

*** V
 edvarende drift ved fuld effekt i temperaturområdet fra -35 °C til +40 °C. Klassificeret til drift ved 50 °C
(strømbegrænsning er gældende).

Et slagkraftigt partnerskab
Brændstof til nutiden og fremtiden.
Gilbarco Veeder-Root
Vores 150 års erfaring med at tjene og understøtte verdens tankstationer betyder, at vi forstår
mobilitetens foranderlige karakter bedre end nogen anden. Fra højteknologiske dispensere
og automatisering af tankstationer til skybaseret brændstofadministration og nu komplette
e-mobilitetsløsninger. Gilbarco Veeder-Root skaber sammen med Tritium unikke synergier til
branchens bedste EV-opladningsløsninger.
Tritium
Tritium blev stiftet i 2001 og er førende inden for e-mobilitet. Tritiums sortiment af
jævnstrømsopladere, der omfatter patenterede teknologier og avanceret teknik, er allerede
den foretrukne løsning på tusindvis af tankstationer, rastepladser, parkeringspladser ved
butiksområder og opladningsnetværk i hele Europa.

Start din elrejse i dag.
Tal med vores e-mobilitetseksperter
for at få uforpligtende rådgivning:
gilbarco-emobility.com
euenquiries@gilbarco.com

Brændstof til nutiden og fremtiden.

