Eve Single Pro-line

–

Kompakta, eleganta un gudra uzlādes
rozete mājai un biznesam
Alfen ražotie Eve Single Pro-line elektromobiļu uzlādes punkti piedāvā kompaktu risinājumu lietošanai mājās
vai biznesam, neatkāpjoties no Alfen augstajiem standartiem. Uzlādes rozete ar 3.7kW - 22kW jaudu ievietota
elegantā, vieglā un izturīgā polikarbonāta korpusā. Uzlādes punktu var montēt uz sienas vai arī uz stieņa
atkarībā no uzstādīšanas apstākļiem. Pieejama arī versija ar jau pievienotu uzlādes kabeli ar spraudni un vietu
kabeļa uzglabāšanai.
Lietotāja darbībām paredzēts 3.5” pilnkrāsu ekrāns, kurš piedāvā unikālu biznesa zīmola reklāmu ar iespēju
augšupielādēt firmas logo. Uzlādes stacijai ir lietotāja autentifikācijas iespēja, taču tā dod arī iespēju vienkāršai
uzlādei. Lietotājs var piekļūt uzlādes punkta datiem ar jebkuru ierīci, kas paredzēta darbam tīmeklī.

Eve Single Pro-line
3.7kW - 22kW
3.5” pilnkrāsu ekrāns
RFID nolasītājs

Type 2 kontaktligzda

Pievienots Type 1 vai Type 2
kabelis (integrēts Type 2
kabeļa turētājs)

MID sertificētas mērierīces darījumu fiksācijai
Izmēri 370x240x130 mm
Montējams uz sienas vai ar montāžas stieni

Uzlādes stacija

Uzlabotas viedās funkcijas
Labākā tirgū viedā funkcionalitāte ar
pieslēgumu internetam ar GPRS (SIM)
vai Ethernet kabeli. Eve Single Proline spēj sazināties ar un spēj
atbildēt komandām no citu viedo
tehnoloģiju un risinājumu ierīcēm,
pamatojoties uz kopīgiem
standartiem un atvērtiem
protokoliem.

Alfen Viedais uzlādes tīkls
Iespējams izveidot uzlādes tīklu ar
līdz 100 Alfen vienkontakta vai 50
divkontaktu uzlādes stacijām vienā
vietā, nodrošinot slodzes izlīdzināšanu tīkla pieslēguma optimizācijai.

Pilnkrāsu 3.5” ekrāns ar logo
augšupielādi
Mūsu vadošā izstrādājuma iemīļotā ekrāna samazināta versija
piedāvā vienkāršu lietotāja
saskarni. Populārā logo augšupielādes funkcija piedāvā unikālu
biznesa reklāmas iespēju.

Paredzēta integrācijai
Visi Alfen izstrādājumi ir izveidoti
tīkla un enerģijas optimizācijai.
Tas padara iespējamu to integrāciju un sadarbību ar atjaunojamās
enerģijas ierīcēm, kā arī ar viedo
tehnoloģiju un risinājumu ierīcēm,
pamatojoties uz kopīgiem standartiem un atvērtiem protokoliem

Vairāk informācijas : www.alfen.com
Alfen Charging Equipment
Hefbrugweg 28 | 1332 AP Almere | Nīderlande
P.O. Box 1042 | 1300 BA Almere | Nīderlande
Uzlādes iekārtu pārdošanas atbalsts: +31 (0)36 54 93 402
Alfen: +31 (0)36 54 93 400
www.alfen.com
Pieļaujami papildinājumi, izmaiņas un/vai drukas kļūdas.

Vadības sistēmas izvēle un nomaiņa
Stacijas vadībai var izmantot Alfen
pašu izveidoto vadības sistēmu, vai
integrēt to jebkurā ar OCPP saderīgā atbalsta un apmaksas sistēmā,
nodrošinot izveidoto rēķinu apmaksu. Vadības sistēmas nomaiņai
nepieciešams vienkārši nomainīt SIM
karti.

Radītas ilgam darbmūžam
Visi izstrādājumi ir konstruēti tā, lai
būtu izturīgi, droši un uzticami.
Izstrādājumi tiek izgatavoti Alfen
Nīderlandes rūpnīcā, izmantojot Aklases komponentes, visi modeļi tiek
rūpīgi pārbaudīti un sertificēti.
Piedāvājam kā standarta garantiju,
tā arī dažādu līmeņu servisa paketes
ar apkopes līgumiem.

