FIȘĂ DE SPECIFICAȚII

Soluții e-Mobility de la Gilbarco Veeder-Root

ÎNCĂRCĂTOR RAPID C.C.50 kW
Reîncărcațivă profiturile
afacerii cu
Veefil
SPECIFICAȚII 50 KW

2 ANI GARANȚIE

CONECTORI

CHadeMO și CCS (Tip 1 sau 2)

ALIMENTARE

Până la 50 kW

INTRARE ALIMENTARE

380 – 480 V c.a. 3ø

FRECVENȚĂ ALIMENTARE

50 – 60 Hz

CLASIFICARE IP

IP65

RANDAMENT

> 92%

FACTOR DE PUTERE

0,99

TEMPERATURĂ DE
FUNCȚIONARE

-35 ˚C – 50 ˚C

CONEXIUNE DE REȚEA

3G și Gigabit Ethernet

RFID

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

PROTOCOL DE COMUNICAȚII

OCPP 1,5 și 1,6 J

GREUTATE

165 kg

PROTECȚIE ELECTRICĂ

Scurtcircuit: Supratensiune: RCD

DIMENSIUNI

2000 (h) x 750 (L) x 330 (l) mm

TRANSPORT

20 de unități într-un container de 20’

CERTIFICARE

CE, UL, CHAdeMO, RCM, FCC, IC

Alimentăm viitorul
începând de azi.
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Dulap circuite
electronice IP65 cu
etanșare la apă și praf

Reîncărcare
agent de răcire
Sistem patentat de răcire a lichidului
Performanțe optime | Întreținere aproape zero

Buclă de răcire cu lichid

z

Lichid de răcire cu glicol pentru utilizare auto, pompat în
jurul infrastructurii vitale ale încărcătorului (numai în timpul
procesului de încărcare)

z

Garantează funcționarea în intervalul de temperatură cuprins
între -35 ˚C și +50 ˚C

z

MTBF 50.000 ore (ducând la o durată de utilizare de 20 de ani)

z

Funcționează în interiorul unei unități compacte, ceea ce duce
la o instalare mai ușoară și mai ieftină și la minimizarea spațiului
necesar

z Garanție standard de 2 ani
Debit de aer extern

Energizăm viitorul spațiului
exterior neutilizat
Încărcătorul rapid de
c.c. Veefil-RT: o fuziune
puternică între doi lideri
în domeniu care aduce
sinergii unice pentru o
soluție de încărcare EV
cu adevărat cea mai
bună din clasa sa pentru
proprietari și operatori
de spații exterioare
neutilizate. Suntem Gilbarco
Veeder-Root și Tritium

Technologies; împreună ne propunem să vă energizăm
viitorul spațiului exterior neutilizat.
Compania Tritium este dedicată să vă asigure succesul în
activitatea de încărcare a vehiculelor electrice.
Fondată în 2001, Tritium este un lider global în dezvoltarea și fabricarea de echipamente de
încărcare EV. Având la bază inovații și inginerie de ultimă generație, Tritium are o prezență în
creștere pe plan mondial, cu instalări în peste 26 de țări și birouri pe 3 continente.

Gilbarco Veeder-Root contribuie cu o experiență de peste 150
de ani în domeniul comercializării produselor petroliere și cu
cele mai recente soluții pentru spațiile exterioare neutilizate.
Veefil-RT este produsul cel mai recent adăugat în portofoliul Gilbarco Veeder-Root de sisteme
integrate pentru un spațiu exterior conectat fără probleme. Ca parte a grupului de companii de
succes Fortive, Gilbarco Veeder-Root aplică procesele sale de îmbunătățire stabilite cu mult timp
în urmă pentru a duce focalizarea și viziunea în spațiul e-Mobility. Cu o moștenire îndelungată
ca lideri în domeniile siguranței, calității și fiabilității, Gilbarco Veeder-Root este o companie bine
poziționată pentru a asigura investiții continue și progrese în tehnologia e-Mobility.

Sunteți gata să luați parte la revoluție?
Discutați cu managerul de cont sau accesați
www.gilbarco.com/eu/e-mobility

