SPESIFIKASJONSARK

Løsninger for e-Mobility fra Gilbarco Veeder-Root

50 kW RASK DC-LADER
Få fart på
virksomhetens
lønnsomhet
med Veefil
SPESIFIKASJONER FOR 50 KW

2 ÅRS GARANTI

KONTAKTER

CHadeMO og CCS (type 1 eller 2)

EFFEKT

Opptil 50 kW

FORSYNING INN

380–480 V VS 3ø

FORSYNINGSFREKVENS

50–60 Hz

IP-KLASSIFISERING

IP65

EFFEKTIVITET

>92 %

EFFEKTFAKTOR

0,99

DRIFTSTEMPERATUR

-35 ºC til 50 ºC

NETTVERKSTILKOBLING

3G og Gigabit Ethernet

RFID

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

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLL

OCPP 1.5 og 1.6 J

VEKT

165 kg

ELEKTRISK BESKYTTELSE

Kortslutning; overspenning: RCD

DIMENSJONER

2000(H) x 750(B) x 330(D) mm

FRAKT

24 enheter per 20’ container

SERTIFISERING

CE, UL, CHAdeMO, RCM, FCC, IC

I dag gir du gass inn
i fremtiden.

Løsninger for e-Mobility fra Gilbarco Veeder-Root

Elektronikkapsling
IP65, vann- og
støvtett kapsling

SPESIFIKASJONSARK

Kjølig lading
Patentert væskekjølesystem
Optimal ytelse | Så å si null vedlikehold

Væskekjølingssløyfe

z

Glykolkjølevæske for bil pumpet rundt viktig
laderinfrastruktur (bare under ladingen)

z

Garanterer drift i temperatur-området -35 ºC til +50 ºC

z

50 000 timer MTBF (gir 20 års levetid)

z

Arbeider inne i en kompakt enhet, som gir enklere og

z

rimeligere installering samt mindre nødvendig plass
Standardgaranti på 2 år

Ekstern luftstrøm

Gir energi til forplassens
fremtid
Veefil-RT ultrarask DClader 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-RT 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 VeederRoot godt posisjonert for å sikre fortsatt investering og fremskritt i e-Mobility-teknologi.

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

