Karta katalogowa
Przyszłość zaczyna się tutaj

modułowa konstrukcja
smukła, kompaktowa, stylowa obudowa
chłodzenie cieczą i stopień ochrony IP65

RTM75/75kW

zwiększona niezawodność
niezależne certyfikaty
najwyższe standardy bezpieczeństwa
niskie koszty utrzymania
tryb cichej pracy
Kompatybilny z miernikiem DC Eichrecht
DE-M

RTM75/75kW
specyfikacja

dane techniczne
złącza

CCS1/2 200A, CHADEMO 125A

długość kabla

norma: długość 3 m. - bez zarządzania kablem
opcja: długość 6 m. - zarządzanie kablami w zestawie

moc wyjściowa

do 75 kW do 920V do 188A

wejście zasilania

3-fazy 400V/AC

częstotliwość zasilania

50-60 Hz +/-10%

stopień szczelności IP
odporność na uderzenia IK

IK 10 ( z wyłączeniem ekranu)

sprawność

95%

współczynnik mocy

>0,99

całkowite zniekształcenia harmoniczne

<5% THD

maksymalna wysokość

operacyjna 2000 m npm (6550 ft)

temperatura pracy

od -35 C do 40 C (od -31 F do 104 F) optymalna do eksploatacji przy
o
o
pełnej mocy. Znamionowa dla eksploatacji do 50 C(122 F)
(występuje obniżenie wartości)

temperatura magazynowania

od -35 C do 70 C (od -31 F do 158 F)

protokół komunikacyjny

OCPP v1.6J

połączenie sieciowe

3G / 4G / LAN

certyfikaty

MI-FARE ISO/IEC14443A/B, ISO/IEC15693, ISO/IEC8000-3, FeliCa, NFC

czytnik kart płatniczych

opcjonalnie bezdotykowy lub 3 w 1 (zależnie od regionu)

zabezpieczenie elektryczne

przeciążenie, przepięcie, zbyt niskie napięcie, zwarcie, ochrona
przeciwpożarowa, monitoring ciągłości uziemienia ochronnego

wymiary

1998 x 850 309 mm (79" x 34" x 12")

waga

266 kg z prowadzeniem kabli (587Ibs)

waga wysyłki

do 320 kg w zależności od konfiguracji (704Ibs)

spełnia wymagania

US ADA, EN 301 549, DIN 18040 wymagania wysokościowe
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o

o

o

o

o
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RTM75/75kW
specyfikacja

dane techniczne
opcje

-jednoczesne ładowanie z obu złączy - podział mocy
- miernik prądu stałego z certyfikatem Eichrecht DE-M*
- wyświetlacz LCD 10"
- pakiet czujników (pochylenie/uderzenie, nieautoryzowane
otwarcie drzwi)
- przewody o długości 6 m. z zarządzaniem okablowaniem

przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

CE, USA: cTUVus

EMC

dyrektywa EMC odporność: klasa A; emisje: klasa B

obsługiwane typy napięć

(400VAC/415VAC) 75 KW

napięcie

400 V AC 3 fazy (brak neutralnego)+/-10%

częstotliwość

50 Hz +/- 10%

prąd nominalny przy nominalnym
poziomie napięcia zasilającego

114A

maksymalny prąd przy niskim
poziomie napięcia zasilającego
(napięcie nominalne - 10%) I PF>0,99

114A

wymagane zabezpieczenie
nadprądowe

zalecany wyłącznik 125 A
(wymagany do ochrony
kabla zasilającego)

przekaźnik podnapięciowy/
bocznik wyzwalający na tablicy
rozdzielczej (opcjonalnie)

Seria RTM 75 oferuje opcje zabezpieczeń do lokalnego wyłączenia
zasilania ładowarki, gdy monitor pętli bezpieczeństwa - łączący
wyłączniki drzwiowe, czujnik przechyłu, czujnik wycieku lub
zabezpieczenie ciągłości uziemienia - sygnalizuje zdarzenie
Dodatkowo ładowarka może również zawierać wyłącznik naprądowy
i różnicowoprądowy
Ładowarki Tritium Veefil powinny być instalowane wyłącznie przez
licencjonowanego wykonawcę i licencjonowanego elektryka, zgodnie ze
wszystkimi lokalnymi i krajowymi wytycznymi

Zalecane przekroje przewodów
zasilających

pojedyncze przewody w kanale podziemnym
50 mm2 Cu dla L1,2,3
25 mm2 Cu dla przewodu PE
wielożyłowe w kanale podziemnym
50 mm2 Cu
wielożyłowe w kanale podziemnym
35mm2 Cu

maksymalna długość przewodów
zasilających

200 m.(utrzymanie spadku napięcia zasilacza poniżej 3%)
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