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pwr.25
PWR.25 är designad för att ge snabbladdning till mindre platser som inte har tillgång till stor kraftfull
elinfrastruktur (köpcentrum, bilhandlare, små privata parkeringar etc.) för att förbättra
laddningshastigheten av elfordon på dessa platser utan stora investeringar.
Kombinera en PWR.25 Smart med en Slav, vilket gör att ägaren kan lastbalansera och
driftövervakas i grupp på ett smidigt sätt.
Vi erbjuder även en standard variant (PWR.25KW CCS) där inget behov av betaltjänst eller
lastbalansering finns.
Med 25kW får du ca 15 mil i timmen.

PWR 25KW CCS
25kkW CCS
100-500V DC
E 2700102

pwr.25

PWR 25KW CCS SLAV
25kW CCS
100-920V DC
E 2700104

25KW
CHARGER

25kW CCS
100-920V DC
E 2700103
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25KW
CHARGER

PWR 25KW CCS SMART

pwr.50
PWR.50 är designad för att installeras i både offentliga miljöer (stadsområden, köpcenter,
flygplatser, rastplatser eller bensinstationer) och privata områden (företag med elbilsflottor,
taxistationer) där fordonen måste vara redo att fortsätta sin resa på mindre än en halvtimme.
Med 50kW får du ca 25 mil i timmen. PWR.50 har även två olika kablar, CCS och Chademo.

pwr.50

PWR 50KW CCS+CHA

50KW
CHARGER

50kW CCS+Chademo
100-500V DC
OCPP 1.6J
LAN/4G
25kW powermoduler
E 2700105

pwr.100
PWR.100 är designad för att installeras i både offentliga miljöer (stadsområden, köpcenter,
flygplatser, rastplatser eller bensinmackar) och privata områden (företag med elbilsflottor,
taxistationer) där fordonen måste vara redo att fortsätta sin resa på mindre än en halvtimme.
Med 100kW får du ca 50 mil i timmen.

pwr.100

PWR 100KW CCS

100KW
CHARGER

100kW CCS
100-920V DC
OCPP 1.6J
LAN/4G
Skalbar
25kW powermoduler
E 2700106

pwr.150
PWR.150 passar perfekt till olika scenarier där laddningstiden för elbilar är mer avgörande för
slutanvändaren, såsom bensinstationer och rastplatser på motorvägar, laddningsplatser vid
köpcentrum, professionella bilparker och stadsbussflottor, bland annat.
Med 150kW får du ca 75 mil i timmen. Med PWR.150 så kan du även ladda två bilar samtidigt med
en effekt på 75kW på vardera bil, vilket ger ca 40 mil i timmen.

pwr.150

PWR 150KW 2XCCS

150KW
CHARGER

150kW CCS+CCS (2x75kW)
100-920V DC
OCPP 1.6J
LAN/4G
Skalbar
25kW powermoduler
E 2700107

ÖVRIGT
Våra DC-ladare är utformade för att lösa de viktigaste problemen som identifierats av användare
och operatörer i samband med snabbladdning, och använder den senaste modulära krafttekniken.
En annan nyckelfunktion är dess sofistikerade, flexibla, slimmade och robusta yttre design, vilket gör
den idealisk för alla platser, från de mest eleganta stadsområdena till industriområden.
• Driftsättning tillkommer
• Serviceavtal kan erbjudas

TILLBEHÖR
Integrerad betalterminal
5,5 meter kabel
Antivandal kontakter
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