Висококачествена и рентабилна зарядна точка за електрически автомобили.
Удобен начин да заредите електромобила си докато правите нещо друго.

ABB EVLunic AC
Зарядна станция за нуждите на всеки
—
Лесна за поставяне и с компактен дизайн, зарядната станция може да се инсталира в
домове или офиси, което позволява на шофьорите просто да паркират колата си и да
продължат деня си.
Зарядната станция е идеална за жилищни и търговски обекти, фирми в хотелиерската
индустрия и тези, които предлагат нощувки. Също така, може да допълва местата за
зареждане на DC за включване на хибридни електрически превозни средства (PHEVs).
Разполага с вградена дефектнотокова защита.

Изработена по висок стандарт с надежден корпус за вътрешна и външна употреба,
зарядната станция се предлага в четири нива на спецификация и e съвместима с индустриалния стандарт OCPP, което я прави напълно надеждна.

Ключови ползи

Приложения

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Лесен монтаж - спестява време
Компактен дизайн - спестява място
Високо качество - по-голяма надеждност
Вградена дефектнотокова защита спестява допълнителни устройства

Домове
Офиси
Хотелиерство
Овърнайт такси
Допълнение на местата за зареждане с
постоянен ток за хибридни електрически
превозни средства (PHEVs)

WWW.TEKRA.BG

—
ABB EVLunic AC
Зарядна станция за нуждите на всеки
Висококачествена и рентабилна зарядна
точка за електрически автомобили.
Удобен начин да заредите електромобила
си докато правите нещо друго.
Ако си Индивидуален потребител – Решение с кабел
#6AGC070439 EVLunic монофазна 4,6 kW IP54 с кабел 4 m
#6AGC070448 EVLunic трифазна 22 kW IP54 с кабел 4 m

2 131,85 лв. без ДДС
2 663,85 лв. без ДДС

Ако си Инвеститор / Строител – Решение, съгласно Наредба № РД-02-20-2
#6AGC070437 EVLunic монофазна 4,6 kW IP54
#6AGC070442 EVLunic трифазна 22 kW IP54 с RFID

1 879,55 лв. без ДДС
2 904,40 лв. без ДДС

Ако си Иновативен предприемач – Решение за контрол на услугата
#6AGC070442 EVLunic трифазна 22 kW IP54 с RFID
#6AGC070449 EVLunic трифазна 22 kW IP54 с RFID и кабел 4 m

2 904,40 лв. без ДДС
3 113,65 лв. без ДДС

ABB EVLunic AC
Основни предимства:
• Лесна инсталация - пести време
• Компактен дизайн - пести място
• Високо качество - по-голяма сигурност
• Вградена дефектнотокова защита
Основни функции:
• 4.6 KW - 22,17 KW зарядни мощности
• Защитено електронно отделение
• Различни опции за инсталация

За информация:
0700 11010; csc@tekra.bg
WWW.TEKRA.BG

