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 9 Modulær, skalerbar ladeteknologi

 9 Enkel å installere, enkel å eie, 
enkel å bruke

 9 Støtte og service i verdensklasse 
fra e-mobilitetspesialister

RTM-SERIEN
Modulær, 
skalerbar EV-
ladeplattform
50 kW–75 kW DC-hurtiglader



RTM-SERIEN | Modulær, skalerbar ladeplattform for elektriske kjøretøy (EV) 

Støtte og service i 
verdensklasse fra 
e-mobilitetspesialister
• Sterk tilstedeværelse i hele Europa
• Kompetansesentre for e-mobilitet i 

Europa som omhandler forskning og 
utvikling, maskinteknikk og støtte

• E-mobilitetsløsninger inkludert 
forundersøkelser av monteringssted, 
systemer for ladeadministrasjon og 
ettersalgsservice og -støtte

Banebrytende 
e-mobilitetspåfylling 
i dag
RTM-SERIEN er en modulær, skalerbar og smart 
ladeplattform som passer for kommersielle 
bruksområder inkludert parkeringsplasser, 
servicesteder langs motorveier, flåter, parkeringshus 
og en rekke andre steder der det er mangel på plass. 
Siden RTM er kompatibel med gjeldende og fremtidige 
EV-modeller, er den fremtidssikret og designet for alle 
kundetyper.

Laderen er svært plassbesparende, er enkel 
å installere og bruke og støtter en rekke 
strømnettspenninger. RTM er utstyrt med en 10” digital 
LCD-skjerm, kabelstyringsystem* og indikatorlys for 
ladestatus*, og det er designet for å levere en suveren 
sluttbrukeropplevelse.

Enkel å installere, enkel å 
eie og enkel å bruke 
• Liten nok til å passe inn på trange steder – 

1998 mm x 850 mm x 309 mm
• Enkel tilgang til feltservice og vedlikehold 
• Drives kontinuerlig ved full effekt ved 

omgivelsestemperaturer på opptil +40 °C 
uten effektreduksjon

*Avhengig av enhetskonfigurasjon

Modulær, skalerbar og smart 
ladeteknologi
• Plassbesparende og modulært design muliggjør 

enkle fremtidige oppgraderinger, fra 50 kW til 75 kW 
• Støtter ISO 15118 «Plug and Charge»-teknologi for 

enkel autentisering og betaling
• Samtidig lading (dobbel EVSE)
• Utformet og konstruert for pålitelighet, for å støtte 

et bredt utvalg av strømnettspenninger



DIN PERFEKTE LADELØSNING

Stressfri installasjon 
Ende-til-ende-løsning og -tjenester. 
Fra konsultering og installasjon 
til operatøropplæring og 
nettverksadministrasjon.

Sømløs integrering 
Sømløs integrering i eksisterende 
parkeringsøkosystem, inkludert 
administrasjonsplattformer og 
salgssted. 

Enkel å administrere, 
samt sanntidsovervåking 
Fungerer med en smart, nettskybasert 
plattform for ekstern administrasjon av 
drift, fakturering, strømforbruk med mer.

Friksjonsfri betaling
Støtter «Plug and Charge» for 
problemfri autentisering og betaling.

Smartlading klar
Tilgjengelige API-er for intelligent 
kontroll av strømforbruket.

Skalerbar teknologi
Modulært strømsystem som kan 
oppgraderes. Klar til å skaleres opp når 
det trengs.

Suveren 
sluttbrukeropplevelse
Enkel å bruke. Funksjoner inkluderer 
10-tommers LCD-skjerm, lengre 
ladekabler, dobbel ladekapasitet for 
samtidig lading og kontaktløs betaling.

Ultralavt 
vedlikeholdsbehov
Den patenterte 
væskekjølingsteknologien og det 
bransjeledende IP65-klassifiserte 
kabinettet gjør enheten nesten 
vedlikeholdsfri. Garantert for drift i et 
temperaturområde på -35 oC til 50 oC.

Svært sikker investering
Maksimal trygghet med 2 års garanti 
som standard, samt mulighet til å 
forlenge til opptil 5 år. 



**RTM75 som opererer ved 75 kW, kan legge til 350 km (217 miles) kjørelengde for et elektrisk kjøretøy.

Maksimal 
pålitelighet
Omhyggelig felt- og 
fabrikktestet

20 minutters 
lading
for over 300 km 
(200 miles) kjøring**

150 års 
erfaring
innen mobilitet og 
drivstoffhandel

HVORFOR VELGE RTM-SERIEN?

DC-måler klar
Innfrir lovbestemte krav 

(Tyskland)

Modulært system som 
kan oppgraderes
Enkel å oppgradere på 
stedet etter hvert som 
behovet øker

Økt sikkerhet  
Dør- og vippesensorer 

sikrer at strømmen 
fjernes fra laderen i 

nødsituasjoner

Lange festede
kabler (valgfrie)
Enklere for førere å 
koble til, samtidig 
som kabelen holdes 
unna bakken på en 
ryddig måte

Slank og kompakt 
for trange områder
Enkel å montere foran 
parkeringsplassen, 
mellom kjøretøy og i 
parkeringshus

Forsterk merkevaren din
Valgfrie spesialtilpassede 

front- og bakdekaler

Kompatibel med 
DC-kompatible 
innenlandske, 
kommersielle og 
flåteinkluderte 
elektriske kjøretøy
CHADeMo- og CCS- 
(SAE-kombo)-kabler

Ultralavt 
vedlikeholdsbehov 
Patentert 
væskekjølingsteknologi for 
stille og konsekvent drift og 
IP65-beskyttet elektronikk 

Enkel å betjene
Modulære 

kraftenheter for bruk av 
enkeltpersoner, for enkelt 

vedlikehold

Forseglet kabinett 
Mindre slitasje, lengre 

systemlevetid og mindre 
vedlikehold, uten behov 

for utbytting av filtre

Maksimal pålitelighet
 Driftstemperaturområde 

på -35 oC til 50 oC



RTM-SERIEN | Modulær, skalerbar ladeplattform for elektriske kjøretøy (EV) 

RASKT OVERBLIKK 
DC-HURTIGLADER I RTM-SERIEN

Tekniske spesifikasjoner
• Kompakt og slank – 1998 mm x 850 mm x

309 mm
• Patentert væskekjølingsteknologi
• Forseglet elektronikk-kabinett (IP65)
• Slitesterkt og robust kabinett (IK10, unntatt

HMI)
• Samtidig lading (dobbel EVSE)
• Fritt valg av kabler – CCS2 og/eller

CHAdeMO
• Opptil 920 V DC-utmating
• Stort driftstemperaturområde (-35 °C til +50

°C)***
• Tremeterskabler som standard. Valgfrie

seksmeterskabler med integrert
kabelhåndtering

• Valgfri dør- og vippesensorpakke for enda
bedre sikkerhet

• Stillemodus gjør det mulig å konfigurere
laderen til å oppfylle områdespesifikke
støyreduksjonbehov

• [DE-M] DC-måler (EICHRECHT)

Smartlading aktivert
• Støtter ISO 15118 «Plug and Charge»-

teknologi for enkel autentisering og
betaling

• 3G/4G/Ethernet-alternativer for
nettverkstilkobling

Sluttbrukeropplevelse
• 10-tommers LCD-skjerm utstyrt med

avanserte visningsvinkler
• Valgfri kontaktløs kortleser
• LED-nedlys foran og bak for økt synlighet og

sikkerhet

***-35 °C til 40 °C vedvarende drift ved full styrke. Klassifisert for drift opptil 50 °C (effektreduksjon gjelder).



Gi gass inn i fremtiden i dag.

Et kraftig partnerskap 
Gi gass inn i fremtiden i dag.

Gilbarco Veeder-Root
Vi har betjent og støttet verdens parkeringsplasser i 150 år, og det betyr at vi forstår 
hvordan mobiliteten endrer seg bedre enn noen andre. Fra høyteknologiske dispensere og 
automatisering av parkeringsplasser til skybasert drivstoffadministrasjon og nå komplette 
e-mobilitetsløsninger. Sammen med Tritium leverer Gilbarco Veeder-Root unike synergier for 
de beste ladeløsningene i sin klasse for elektriske kjøretøy.

Tritium
Tritium ble etablert i 2001, og er banebrytende innen e-mobilitet. Tritiums utvalg av DC-ladere 
omfatter patentert teknologi og ledende ingeniører, og er allerede en foregangsløsning for 
tusenvis av parkeringsplasser, servicesteder langs motorveier, parkeringshus og ladenettverk 
over hele Europa.

Få fart på elektrifiseringsprosessen 
din i dag. 

Snakk med våre e-mobilitetsspesialister for en 
uforpliktende konsultasjon:

gilbarco-emobility.com

euenquiries@gilbarco.com

RASKT OVERBLIKK 
DC-HURTIGLADER I RTM-SERIEN


