Afurðablað

Zaptec Go
passar fyrir hvaða bíl sem er

Sama hverju þú ekur eða hvert þú ert að fara, Zaptec Go er
öruggasta leiðin til að knýja ferð þína. Byggt á framúrskarandi
norskri grænni tækni, höfum við búið til heimsins minnsta 22 kW
(það er hámarks máttur) hleðslutæki, það er eins snjallt að innan
og það er einfalt að utan.
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Endurhlaða heima
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Það gerist án þess að segja að þú viljir frekar hlaða rafbílinn þinn
heima. Zaptec Go er háþróuð hleðslustöð sem er hönnuð til
notkunar í einkabílageymslum eða bílastæðum. Það skapar þér
frelsi til að hlaða þegar það hentar þér.
Kannaðu hvernig Zaptec Go passar fyrir bílinn þinn og heimili,
og gerir þér kleyft að fara hvert sem þú vilt.

Kynntu þér Zaptec Go

Passar fyrir bílinn þinn
Passar fyrir alla rafbíla og heimili.
Zaptec Go aðlagar hámarkshleðslu
sína að getu bílsins þíns.
10X hraðar
Zaptec Go gerir þér kleift að hlaða
10 sinnum hraðar en með venjulegri
innstungu. Með 22 kW bíl og einni
1 klst hleðslu verður þú strax kominn í
100 km fjarlægð.
3X hleðslutæki
Stækka eftir þörfum. Settu upp allt að
þrjú Zaptec Go í sama húsi.

Minni og léttari
80% minni og léttari en svipuð
hleðslutæki á markaðnum.
Lægri rafmagnsreikningur
Fáðu lægri rafmagnsreikning með því
að hlaða þegar rafmagnið er ódýrt
með Eco Mode (Zaptec Go+ áskrift).
5 ára ábyrgð
Zaptec Go er byggt til að endast. Það
er hannað, þróað og framleitt í Noregi,
fyrir norskar aðstæður.

Örugg koma
alltaf
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Við setjum
öryggið fyrst

Í Zaptec er okkur jafn umhugað um öryggi þitt og okkur en
umhugað um raforku. Zaptec Go er í forystu á RB (rafbíll)
hleðslumarkaðinum varðandi öryggismál og er vottuð með
hæstu öryggisstöðlum.

Staðsettu heimsins minnsta
snjallhleðslutæki hvar sem er

Þar sem stærð Zaptec Go tækisins
er aðeins ámóta og spjaldtölva
mun húsið þitt ekki líta út eins og
hleðslustöð eða að það taki óþarfa
veggpláss í bílgeymslunni.
Allir hlutar Zaptec Go eru vandlega
úthugsaðir. Frá hinum takmarkaða
fjölda hluta yfir í snjallinnstungu og

staðsetningu hleðslukorts (RFDI
flögu), höfum við byggt þetta
hleðslutæki fyrir framúrskarandi
innsæja notkun. Við höfum sameinað
fallega hefðbundna skandinavíska
hönnun framúrskarandi norskri
grænni tækni. Upphugsað, hannað og
framleitt á vesturströnd Noregs.

Ein stærð,
sex litir
Biksvart

Gildir um alla framtíð
og nútímalegt

Hvítt sem ský

Steingrátt

Miðnæturblátt

Mosagrænt

Zaptec Go er stappfullt af nýjustu tækni, og alltaf á netinu með
WiFi eða 4G LTE-M og uppfærir sig sjálft með nýjustu aðgerðir
og uppfærslur. Allt sem þú þarft að gera er bara að hlaða bílinn
þinn og næsta bíl og næsta bíl.

Viðarbrúnt
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Niður í smáatriðin

D:75mm

W:180mm

H: 242 m m

Tæknilegar upplýsingar

Zaptec Go er riðstraums hleðslustöð á
vegg í samræmi við IEC 61851-1, EVSE
Mode 3.
Stærð (mm)
H: 242 x W: 180 x D 75
Þyngd
1,3 kg
Uppsetningar rafrás
Hámark. 40A öryggi á uppsetningar
rafrás fyrir hleðslustöðvar.
Uppsetningarnet, spenna
TN, IT og TT
230VAC ± 10%
400VAC ± 10%
Hámarks rafstraumur og
hleðsluafköst
22kW á 32A/3-fasa (TN net)
12.7kW á 32A/3-fasa (IT net)
7.4kW á 32A/1-fasa IT/TN
Hleðsluinnstunga
IEC 62196-2 Gerð 2 Kvenkyns
Rafræn læsing, hægt að læsa
varanlega af notanda
Jarðgallavernd
RDC-DD 6mA samkvæmt IEC 62955.
Rafræn, sjálfvirk endurstilling með því
að tengja aftur rafmagnssnúru Gerð 2
Orkumælir
Innbyggður 3-fasa orkumælir
~ 1% nákvæmni við aflestur
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Samskiptaviðmót
og skýjatenging/net
4G LTE-M (áskriftar krafist)
WiFi 2,4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n (rásir
1-11)
HMI, auðkenning og innstillingar
Blátönn lítil orka (BLE 4.1)
RFID/NFC lesari – Mifare Classic, Gerð
A – í boði fyrir Q2-Q3 2021
RGBW LED hringur fyrir stöðu tækisins
1,2W orkunotkun í biðstöðu
Staðlar og samþykktir
CE-viðurkennt í samræmi við IEC
61851-1:2017 og IEC 62955,
og tilskipun um útsendingarbúnað
2014/53/ESB og ROHS tilskipun
2011/65/ESB.
Hitasvið
–30°C til +40°C
Stig verndar
IP54, inni- og útinotkun
IK8 höggvörn
UL94 5VB eldfimisflokkun
UV þolin
Rafmagnsvörn
Verndarflokkur II (4kV AC og 6kV
hvati, einangrun)
Yfirspennuflokkur III (4kV)
Hugbúnaðarviðmót í boði
Zaptec-app
Zaptec Go+ áskriftarþjónusta
Mest af OCPP-J 1.6 Core
Sjá samþættingarskjalið fyrir
frekari upplýsingar https://zaptec.
com/downloads/ZapChargerPro_
Integration.pdf (aðeins á ensku)

