
Arkusz danych: Międzynarodowy

EO
Mini

Najmniejsza na świecie szybka ładowarka 

do pojazdów elektrycznych. 

Zaprojektowany do ładowania wszystkich 

marek pojazdów typu plug-in.

Instalacja i gwarancja

+ Prosta instalacja elektryczna.

+ Zintegrowana detekcja upływu prądu stałego 6mA, 

nie jest wymagany RCD typu B.

+ Regulowany maksymalny prąd ładowania dla zasilaczy o 

niższych wartościach znamionowych.

Cechy

+ Jeden z najmniejszych na rynku o 
wymiarach 175mm x 125mm x 95mm.

+ Trzy opcje złączy: gniazdo uniwersalne / na 
uwięzi typu 1 / na uwięzi typu 2

+ Moc znamionowa: dostępne opcje do 7,2 kW.

+ Dostępny w czterech kolorach: czarnym, 

białym, srebrnym i niebieskim EO.

Aby dowiedzieć się więcej o EO Charging, odwiedźwww.eoładowanie.com

Przetłumaczone: angielski - polski - www.onlinedoctranslator.com

https://www.eocharging.com/
https://www.eocharging.com/
https://www.onlinedoctranslator.com/pl/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


Arkusz danych: Międzynarodowy

MODEL KOD ZAMÓWIENIA EM002

Opis Ładowarka 1-fazowa EO Mini 32A

DANE ELEKTRYCZNE

Moc znamionowa Do 7,2 kW

Prąd ładowania 6A do 32A (zmienne)

Prąd znamionowy Maksymalnie do 32A

Podaż nominalna 230VAC 50Hz

Połączenia zasilające L1, N, PE 2,5 - 10mm2

Ochrona nadprądowa Zasilanie 40A

W obwodzie zasilania należy zastosować dedykowany wyłącznik RCD 30mA typu A 
Zintegrowana detekcja upływu prądu stałego 6mA – nie jest wymagany RCD typu B

Ochrona przed wyciekiem ziemi

Pobór mocy w trybie czuwania ~3W

Wskazanie stanu 3-kolorowy wskaźnik LED (zielony, niebieski, czerwony)

Tryb ładowania Tryb 3 (protokół komunikacyjny zgodny z IEC 61851-1 / SAE J1772)

Gniazdo elektryczne IEC 62196 typ 2, pokrywa na zawiasach IP54, bez blokady

Wejście kabla zasilającego Ø20mm lub Ø25mm otwór wywiercony na miejscu przez spód obudowy

DANE MECHANICZNE

175mm x 125mm x 95mm - Gniazdo 
175mm x 125mm x 150mm - Na uwięziWymiary (wys. x szer. x gł.)

Waga jednostkowa <1,5 kg

Miejsce montażu Naścienny, Wewnątrz lub Na Zewnątrz (montaż na stałe)

Temperatura otoczenia - 10Oc do +50Oc

Temperatura wewnętrzna elektroniki - 25Oc do +85Oc

Wilgotność pracy 5 do 95%

Załącznik ABS (ognioodporność UL94 HB), IK08

Ochrona IP54

Standardowe wykończenie Glasuirt Linia 68 Farba

ZGODNOŚĆ

Oznaczenie CE, Dyrektywa EMC 2014/30/UE, IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2

OPCJE

Alternatywne kolory, logo i branding dostępne na życzenie (obowiązują minimalne ilości zamówienia). Uwięzione 
złącze wtykowe typu 1, kabel 5m: dodaj „-T1” do kodu zamówienia, tylko 1-fazowe.
Uwięzione złącze wtykowe typu 2, kabel 5m: dodaj „-T2” do kodu zamówienia, tylko 1-fazowe.

W żadnym wypadku EO Charging nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, koszty lub szkody wynikające z użytkowania i/lub niewłaściwego użytkowania naszego sprzętu lub 

oprogramowania, z wyjątkiem i tylko w zakresie, w jakim jest to spowodowane naszym zaniedbaniem.

© EO Charging 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Zaprojektowany i wyprodukowany w Wielkiej Brytanii.

Warunki gwarancji można znaleźć na www.eocharge.com/
resource-centre-products/eo-mini

https://www.eocharging.com/
http://www.eocharging.com/resource-centre-products/eo-mini

