
Raption 100
DC snabbladdningsstation för elfordon

Användning
Konstruerad för att installeras i både offentliga miljöer som stadsmiljöer, köpcenter, 
flygplatser, rastplatser och privata miljöer som företag och taxicentraler där fordon 
måste vara redo att fortsätta sin resa på mindre än en halvtimme.

Design
Kraftfulla Raption 100 löser problemet som laddningspunkternas ägare och ope-
ratörer ofta identifierar - lång laddtid. Serien baserar sin funktion på toppmodern 
modulär kraftteknik. Den externa designen är sofistikerad, smal och robust. Detta 
gör den idealisk för alla typer av platser.

Funktioner
För laddstationens operatör och ägare

• Dess modulära kraftteknik säkerställer en mycket hög 
drifttid (vilket minskar utgifter vid eventuella driftstopp). 
Om en kraftmodul går sönder fortsätter resten av modu-
lerna laddningen.

• Lägre energiförbrukning (och därmed OpEx) uppnås 
på grund av en hög effektivitetsnivå till följd av att 
strömmoduler frånkopplas när lägre laddningseffekt är 
begärd av elbilen.

• Den modulära arkitekturen tillåter skalbarhet från 50kW 
till 100kW för att möta nuvarande och framtida batte-
rikrav.

• Raption 100 erbjuder ett unikt koncept för skötsel av 
kontaktdon med hjälp av pistollåsningsfunktion och 
hängande kabeldesign, vilket minskar risken för trasiga 
kablar.

• Den dubbla främre nyckellåsta dörren ger enkel 
åtkomst till laddaren för en snabbare installation och 
service. Dessutom tillåter det att laddaren installeras 
bredvid en vägg och optimerar det tillgängliga utrym-
met. Anslutningsarea 50-95mm2.

För laddstationens användare

• Dess 8-tums pekskärm med vandalskydd är läsbar i dags-
ljus ger inte bara tydliga laddningsinstruktioner och anslut-
ningsstatus (som reserverad laddningspunkt) men tillåter 
också användaren att välja mellan flera språk.

• Användarnöjdheten ökar också på grund av de inbyggda 
belysningspunkterna som hjälper till att lokalisera laddsta-
tionen i mörka områden och underlättar för operatören att 
läsa instruktionsmanualer.

• Tillgänglighet för funktionshindrade överensstämmer med 
internationella standarder för kontaktdonens höjd och dis-
play som underlättar dess användning.
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