
I dag gir du gass inn  
i fremtiden.

175–475 KW 
ULTRARASK DC-LADER

KONTAKT CCS type 1 og 2 CHAdeMO (valgfri 
andre), valg mellom enkel eller 
dobbe kabel

KAN OPPGRADERES Opptil 475 kW

UTGANGSSPENNING Opptil 920 V ved 500 A

UTGANGSSTRØM Opptil 500 A

IP-KLASSIFISERING IP65 brukerenhet

EFFEKTIVITET 98,5 %

DRIFTSTEMPERATUR -35 ºC til 50 ºC

KREDITTKORTLESER Valgfritt (valgfri skjerm)

DIMENSJONER 1998(H) x 980(B) x 525(D) mm

RFID MIFARE ISO/IEC14443A/B, ISO/
IEC15693, ISO/IEC18000-3, FeliCa, 
NFC, EMV 2.0

KABELLENGDE OCPP 1.5 og 1.6 J

3 ÅRS GARANTI

Løsninger for e-Mobility fra Gilbarco Veeder-Root SPESIFIKASJONSARK

Få fart på 
virksomhetens 
lønnsomhet  
med Veefil

Veefil-PK er fleksibel 
med forskjellige farger 

og merkevaredesign, 
og tilpasses enkelt din 

egen merkeprofil. 



Løsninger for e-mobilitet fra Gilbarco Veeder-Root SPESIFIKASJONSARK

Klar til å slutte deg til revolusjonen?
Snakk med relasjonsansvarlig eller besøk  
www.gilbarco.com/eu/e-mobility

TRÅDLØS TILKOBLING 3G/4G mobilkommunikasjon med 
failover-redundans

KABLET TILKOBLING Gigabit Ethernet-funksjonalitet 

STRØMFORSYNING Batteristøttet UPS-funksjonalitet for 
pålitelig telemetri til enhver tid

PROGRAMVARESTØTTE OCPP1.6J-støtte for administrasjon og 
fakturering

IT-SIKKERHET SSH med EC-nøkler og unike passord for 
produsentdiagnostikk

STRØMDELING Konfigurerbar behovsbasert strømstyring 
på stedsnivå

STRØMFORDELING Strømdelingsalgoritmer kan enkelt legges 
til og endres for å åpne for forskjellige 
delingskonfigurasjoner

KONTROLLPLATTFORM Gir eier/operatører viktig 
sanntidsinformasjon om status og ytelse 
for ladestasjonen

FORSYNINGSENHET 2X 480 V 3 ph 50 Hz

FORSYNINGSEFFEKT 2 X 950 V ls 350 kW

IP-KLASSIFISERING IP54

EFFEKTIVITET >95,5 %

EFFEKTFAKTOR 0,99

DRIFTSTEMPERATUR -35 ºC til 50 ºC

NETTVERKSTILKOBLING Ethernet strømfordeler til brukerenhet og 
kontrollenhet

VEKT 700 KG

DIMENSJONER 2350 (H) x 603(b) x 1230(D) mm

Et kraftig 
partnerskap
Veefil-PK ultrarask DC-lader
En kraftig blanding av to bransjeledere 
bringer sammen unike synergier og gir 
klassens virkelig beste EV-ladingsløsning 
for forplasseiere og -operatører. Vi 
er Gilbarco Veeder-Root og Tritium 
Technologies, og sammen gir vi energi til 
fremtiden for  forplassen din.

Tritium er engasjert i at du skal lykkes med å lade elektriske 
biler. 
Selskapet ble etablert i 2001, og er en global leder innen utvikling og produksjon av 
EV-ladeutstyr. Med innovasjon og ledende ingeniørvirksomhet i sentrum har Tritium 
en voksende verdensomspennende tilstedeværelse med anlegg i over 26 land og 
kontorer på tre kontinenter. 

Gilbarco Veeder-Root har over 150 års erfaring med å 
betjene petroleumshandelsbransjen med de nyeste 
forplassløsningene. 
Veefil-PK er det nyeste tilskuddet til Gilbarco Veeder-Roots portefølje av 
integrerte systemer for en sømløst tilkoblet forplass. Gilbarco Veeder-Root er del 
av den suksessrike Fortive-gruppen, og bruker sine veletablerte kontinuerlige 
forbedringsprosesser for å bringe fokus og visjon til e-Mobility-rommet. Med en lang 
arv som bransjeledere innen sikkerhet, kvalitet og pålitelighet er Gilbarco Veeder-
Root godt posisjonert for å sikre fortsatt investering og fremskritt i e-Mobility-teknologi.

KOMMUNIKASJONSSKAP

STRØMSKAP

http://www.gilbarco.com/eu/e-mobility

