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Optimizare solară și protecție autonomă la suprasarcină.
Costuri de încărcare în timp real și istorice.
Încărcare prioritară, tarife multiple și opțiuni de plată ușoare cu cod QR sau RFID. 
Funcționează de sine stătător sau combinată cu Infinity pentru funcții inteligente.

Smappee EV Base este o stație de încărcare inteligentă EV montată pe podea, cu unul sau doi
conectori. Atunci când este combinată cu Smappee Infinity, oferă încărcare inteligentă,
asigurând un autoconsum optimizat și protecție autonomă la suprasarcină. Utilizatorii și
operatorii primesc informații detaliate despre procesul de încărcare și costuri prin
intermediul aplicației și al tabloului de bord. Baza EV este ușor de instalat cu ajutorul unui
asistent de instalare și de configurare a cablului simplu. Iluminarea cu LED integrată indică
starea de încărcare și asigură o vizibilitate suficientă în zona de parcare. Vine cu cabluri sau
prize fixe și oferă mai multe opțiuni de plată prin coduri QR sau RFID.

1200 × 600 × 150 mm (statie)
priza sau cablu incarcare 5 m

EV Base statie: 34 kg
Cablu 5 m: 3 kg
Priza: 0.9 kg

Ethernet 100BASE-T
Protocol comunicare: OCPP 1.6 J

Dimensiuni:

Greutate:

Temperatura funcționare:
-25 °C to 40 °C
Temperatura de depozitare: 
-25 °C to 60 °C
Umiditate:
0 % - 95 %, non-condensing
EMC:
IEC 61851-1
Certificări produs: 
CE
Protecție Integrată:
Detectarea curentului rezidual nominal:
6 mA DC RCM / 30 mA RCD Type A
Conectivitate:

Capacitate maximă de încărcare: Monofazic
sau Trifazic, 7.4 to 22 kW pe conector
Putere de ieșire Monofazic sau Trifazic, 
230 V – 400 V, 32 A
Modul de încărcare: Mode 3 (IEC 61851)
Activare încărcare: QR cod / Plug and
charge / RFID
Informare status: RGB LED
MID contor, certificat class B

Material: aluminiu (structură), 

Evaluare: IP54 / IK10
Standard: RAL9016 (star white) + 

2 × cablu fix cu conector type 2 
2 × priză type 2 
1 × cablu fix cu conector type 2 

1 × priză type 2 (stânga sau dreapta)

Încărcare:

Cutie:

Magnelis (platou spate)

RAL7021 (black grey)

Tipuri disponibile de conexiune stație:

(stânga sau dreapta)
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