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ФЕМАН станица за брзо пуњење DC и AC нуди
власницима електричних возила прилику да свој
аутомобил напуне сигурно и брзо. Типични електрични
аутомобил са батеријом 24kWh може се напунити до
80% капацитета за највише 20 минута.
Пуњач комбинује индустријску стандардизацију
са напредном технологијом пуњењa за подршку
електричних возилима нове генерације. Беспрекорна
интеграција са неколико решења за платне и фактурне
рачуне омогућава лако и сигурно плаћање путем
платних терминала и RFID картице.
Самостојећи пуњач je oпремљен интернет апликацијама које пружају корисницима могућност
једноставног прикључивања њихових уређаја на различите софтверске системе као што су базе
података, платформе за плаћање или системи енергетских мрежа. Ова погодност олакшава даљинско
праћење, одржавање и надоградњу функција.
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ФЕМАН СТАНИЦА ЗА БРЗО ПУЊЕЊЕ
ЕЛЕКТРИЧНИХ АУТОМОБИЛА
ФЕМАН станица за пуњење омогућава пуњење електричних возила користећи и
DC и AC начин пуњења са прикључцима CCS, ChАdеMО за DC, као и каблом
типа Т2 који омогућава AC пуњење. Оваква станица омогућава брзо напајање
електричних аутомобила укључујући и возила наредне генерације, тј. пуњач је
заснован на технологији отвореног индустријског интерфејса за будућа решења.
Намењена је првенствено за обезбеђивање саобраћајне инфраструктуре
електричних возила као пуњачке станице на аутопутевима, такси станицама са
електро аутомобилима, за инфраструктуру комуналних специјалних ел. возила,
за паркинг сервисе, паркинге супермаркета и сл.
Самостојећи пуњач станица за пуњење поседује модуле који испоручују
енергију за пуњење и то: 3x20kW (или 2x30kW).

КАРАКТЕРИСТИКЕ
Линијски напон VAC
Напон типа
Фреквенција (Hz)
AC Улаз
DC Излаз

AC Излаз
Димензије
Радна температура
Заштитни фактор
BMS комуникација
Хлађење
Екран
Препознавање корисника
Типови утичница:

400V
3 faze
45-55
0.99
323+5V
400/700
150A
<0.5%
<1%
<0.5%
150-500V
<30A
60kW
43kW
(1740 x 950 x 800)
270kg
IP54

Фактор снаге
Улазна нисконапонска заштита (V)
Нормална излазна снага (V)
Излазна струја (A)
Тачност регулације
Тачност сталне струје
Фактор “Ripple Peak”
Опсег излазног напона (V)
Струја кратког споја (A)
Излазна снага
Максимална излазна снага
Димензије (ВxДxШ)
Тежина
Заштита
-25°C: to +50°C
Заштита од кратког споја / Заштита од прекомерне струје /
Пренапонска заштита / Под-напон
CAN2.0 [CHAdeMO]/
PLC [Combo]
Вентилаторима
LED: 7 inča Touch Screen (осетљив на додир)
LCD: 3 LED сијалице у боји - индикатори
RFID картица (читач картица)
Три утикача: 1) CHAdeMO (за DC)
2) CCS combo 2 (за DC)
3) AC type 2 конектор
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