
Nabíjecí stanice (wallbox)

AC wallbox EVECUBE B (1x22kW)
AC wallbox EVECUBE S (1x22kW)
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AC Wallbox EVECUBE S (B) 1x22 kW
S integrovaným spirálním kabelem

Výrobce:

Společnost EV Expert s.r.o. sídlící v Olomouci, se již 5 let zabývá vývojem a současně výrobou
nabíjecích řešení pro elektrická vozidla. Řídící systém nabíjecích stanic patří mezi nejpokročilejší
systémy pro nabíjení na trhu. Kromě kompletního portfolia AC stanic a přenosných nabíjecích stanic
má EV Expert také vlastní sklady s doplňky jako propojovací kabely, zásuvky, adaptéry a apod.
EV Expert je také distributorem DC nabíjecích stanic různých výkonů od 30 kW wallboxy po 300 kW
nabíjecí stojany.

EV Expert s.r.o.    | info@evexpert.eu | www.evexpert.eu Strana 2

mailto:info@evexpert.eu


Hlavní vlastnosti:

- Nerezové tělo nabíjecí stanice
- Světelný indikátor stavu nabíjecí stanice - LED diody
- Zámek nabíjecího kabelu se zaručeným odpojením vozidla i v případě výpadku napájecího

proudu
- Zásuvka Type 2 (Mennekes) nebo integrovaný nabíjecí kabel s konektorem
- Měření spotřeby elektrické energie (nefakturační)
- Možnost pevného nastavení požadovaného výkonu 3,7 kW až 22 kW
- Integrovaná proudová ochrana RCD Typ A-EV (30mA AC, 6mA DC)
- RFID čtečka karet (MiFare)
- Možnost Dynamic Load Management prostřednictvím bezdrátového řízení Power steering
- Záruka 36 měsíců (možnost prodloužení až na 60 měsíců)

Technická specifikace:

- Rozměry (VxŠxH) 220x200x120 mm
- Jmenovité vstupní napětí 400 V
- Jmenovitý vstupní proud 32 A
- Měření energie Ano (nefakturační)
- Stupeň ochrany IP54, IK10

Vzdálená správa nabíjecí stanice:
- Pouze pro model S (smart)
- Správa uživatelů prostřednictvím webové aplikace
- Historie transakcí
- Vzdálené ovládání nabíjecí stanice
- Možnost exportu dat
- Možnost propojení se systémy třetích stran

EV Expert s.r.o.
Stupkova 18
779 00 Olomouc
DIČ: CZ 05699711
zpracoval: Ing. Karel Míšek, tel.:  774 220 500, karel.misek@evexpert.eu
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