
Ge bränsle åt framtiden, idag.

50kW DC-SNABBLADDARE

SPECIFIKATIONER FÖR 50 KW
ANSLUTNING CHadeMO och CCS (typ 1 eller 2)

EFFEKT Upp till 50 kW

INGÅNGSMATNING 380–480 V AC 3ø

MATNINGSFREKVENS 50–60 Hz

IP-KLASS IP65

EFFEKTIVITET >92 %

EFFEKTFAKTOR 0,99

DRIFTSTEMPERATUR -35 ºC till 50 ºC

NÄTANSLUTNING 3G och Gigabit Ethernet

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

KOMMUNIKATIONSPROTOKOLL OCPP 1.5 och 1.6J

VIKT 165 kg

ELSKYDD Kortslutning, överspänning: RCD

MÅTT 2 000 (H) x 750 (B) x 330 (D) mm

FRAKT 24 enheter per 20-fotscontainer

CERTIFIERING CE, UL, CHAdeMO, RCM, FCC, IC

3 ÅRS GARANTI

E-mobilitetslösningar från Gilbarco Veeder-Root SPECIFIKATIONSBLAD

Ladda dina 
affärsvinster 
med Veefil



Kyld laddning
Patenterat vätskekylningssystem 

E-mobilitetslösningar från Gilbarco Veeder-Root SPECIFIKATIONSBLAD

Optimal prestanda| Nästan underhållsfritt

 z Bilkylvätska med glykol pumpas runt i den vitala 
laddningsinfrastrukturen (endast under laddning)

 z Garanterar drift i temperaturintervallet -35 ºC till +50 ºC

 z 50 000 timmar avbrottsfri drift(vilket ger en livslängd på 
20 år)

 z Kompakt enhet som ger enklare och billigare 
installation och ställer minimala krav på utrymme

 z Standardgaranti på 3 år

Elektronikhölje: 
IP65, vatten- och 

damtätt hölje

Vätskekylningskrets

Externt luftflöde

Redo för revolutionen?
Kontakta din Relationship Manager eller besök  
www.gilbarco.com/eu/e-mobility

Snabbladdaren Veefil-
RT DC är en kraftfull 
sammanslagning av två 
branschledare som för 
med sig unika synergier 
och har skapat en lösning 
som är bäst i klassen 
för EV-laddning – för 
både dig med förgård 
och för operatörer. Vi är 
Gilbarco Veeder-Root och 
Tritium Technologies och 
tillsammans ger vi kraft åt 
framtiden för din förgård. 

Tritiums främsta mål är effektiv laddning av elfordon. 
Tritium grundades år 2001 och är en global ledare inom utveckling och tillverkning 
av utrustning för EV-laddning. Med en kärna av innovationer och ledande 
ingenjörskonst har Tritium en växande närvaro världen över, med installationer i över 
26 länder globalt samt kontor på 3 kontinenter. 

Gilbarco Veeder-Root har över 150 års erfarenhet av att 
förse drivmedelsförsäljningsbranschen med de senaste 
förgårdslösningarna. 
Veefil-RT är det senaste tillskottet till Gilbarco Veeder-Roots sortiment av integrerade 
system för en sömlöst ansluten förgård. Som en del av den framgångsrika 
företagskoncernen Fortive tillämpar Gilbarco Veeder-Root sina sedan länge 
etablerade och fortlöpande förbättringsprocesser för att föra in fokus och visioner 
på området för e-mobilitet. Gilbarco Veeder-Root har länge varit branschledare 
inom säkerhet, kvalitet och stabilitet och är därmed väl positionerade för att säkra 
fortlöpande investeringar och avancemang inom e-mobilitetstekniken.

Kraft åt framtiden  
för din förgård 

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



