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Zaptec Go

ใช้งานได้กับรถทุกชนิด

ไม่วา่คุณจะขับรถอะไรหรอืไปท่ีไหน Zaptec Go คือวธิท่ีีแน่นอนท่ีสุดในการ
เพ่ิมพลังให้กับการเดินทางของคุณ ด้วยเทคโนโลยีสีเขียวระดับแนวหน้า
ของนอรเ์วย์ เราได้สรา้งเครื่องชารจ์ขนาด 22 กิโลวตัต์ (kW) (พลังไฟฟ้า
สูงสุด) ท่ีเล็กท่ีสุดในโลก ซึ่งมีความอัจฉรยิะภายในเช่นเดียวกับความเรยีบ
งา่ยภายนอก

แผ่นข้อมูลผลิตภัณฑ์

zaptec.com
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ไปถึงได้อย่างปลอดภัย
ทุกครัง้

รชีารจ์ได้จากบ้าน ออกไปไหนก็ได้โดยไม่ต้องบ่นวา่ คุณอยากชารจ์รถไฟฟ้าของคุณจาก
ท่ีบ้านมากกวา่ Zaptec Go เป็นแท่นชารจ์ท่ีมีความซับซ้อน ท่ีออกแบบ
สำาหรบัการใช้งานในโรงรถส่วนตัวหรอืในท่ีจอดรถ ซึ่งทำาให้คุณมีอิสระท่ีจะ
ชารจ์เมื่อไรก็ได้ตามความเหมาะสม

ดูวา่ Zaptec Go จะเหมาะกับรถและ
บ้านของคุณอย่างไร และพาคุณไปได้ทุกท่ีตามท่ีคุณต้องการ

รูจ้กักับ Zaptec Go เหมาะกับรถไฟฟ้าของคุณ
เหมาะกับรถไฟฟ้าและบ้านทุกแบบ Zaptec 
Go ใช้พลังชารจ์สูงสุดกับความจุรถของคุณ 

เรว็ขึ้น 10 เท่า
Zaptec Go ให้คุณชารจ์ได้เรว็กวา่หัวชารจ์
แบบมาตรฐานถึง 10 เท่า ด้วยเครื่องชารจ์
ขนาด 22 kW และ การชารจ์ 1 ชั่วโมงเพียง
ครัง้เดียว คุณจะไปได้ถึง 100 กม. ในเวลาอัน
รวดเรว็

เครื่องชารจ์ 3X
ขยายได้ตามต้องการ ติดต้ัง Zaptec Go ได้
ถึงสามเครื่องในบ้านหลังเดียวกัน

เล็กกวา่และเบากวา่
เล็กกวา่และเบากวา่เครื่องชารจ์ท่ีคล้ายกัน
ในท้องตลาดถึง 80%

ค่าไฟน้อยลง
จา่ยค่าไฟน้อยลงด้วยการชารจ์ไฟในเวลาท่ี
ค่าไฟถูกด้วยโหมดประหยัด 

รบัประกัน 5 ปี
Zaptec Go จดัทำาชึ้นเพ่ือให้ใช้งานได้อย่าง
ยาวนาน โดยได้รบัการออกแบบ พัฒนา 
และผลิตในประเทศนอรเ์วย์สำาหรบัปัจจยั
แวดล้อมของนอรเ์วย ์
 
ภาพรวมในแอปแบบเต็ม
ตรวจสอบอัตราการชารจ์ ให้การเข้าถึง
สำาหรบัเพ่ือนและครอบครวั และล็อคสาย
ชารจ์ของคุณในแอป



แผ่นข้อมูลผลิตภัณฑ์Zaptec Go

ต้ังเครื่องชารจ์อัจฉรยิะท่ี
เล็กท่ีสุดในโลกไวไ้ด้ทุกท่ี

ด้วยขนาดประมาณหน้าจอแท็บเล็ต Zaptec 
Go จงึไม่ทำาให้บ้านคุณดูเหมือนเป็นสถานี
บรกิารชารจ์ หรอืไม่ใช้พ้ืนท่ีบนผนังโรงจอด
รถของคุณโดยไม่จำาเป็น

ทุกส่วนของ Zaptec Go ได้รบัการคิดค้นขึ้น
อย่างรอบคอบ ต้ังแต่จำานวนท่ีจำากัดของชิ้น
ส่วนไปจนถึงฟังก์ชันการทำางานหัวชารจ์และ
การกำาหนดตำาแหน่งชารจ์การด์ (ชิป RFID) 

เราจดัทำาให้เครื่องชารจ์เครื่องน้ีสามารถใช้
งานได้งา่ยมากโดยตลอด เราได้ผสมผสาน
ความงดงามตามสไตล์การออกแบบแนว
สแกนดิเนเวยีนเข้าไวกั้บเทคโนโลยีรกัษ์
โลกอันล้ำาหน้าของชาวนอรเ์วย์ ซึ่งผ่านการ
จนิตนาการ ออกแบบ และผลิตขึ้นทางฝ่ัง
ตะวนัตกของนอรเ์วย์

เราให้ความสำาคัญ
ต่อความปลอดภัย
เป็นอันดับแรก

ท่ี Zaptec น้ี เราใส่ใจดด้านความปลอดภัยของคุณเป็นพิเศษเพราะเรา
ทำางานกับพลังงานไฟฟ้า Zaptec Go เป็นผู้นำาด้านความปลอดภัยใน
ตลาดการชารจ์ EV และผ่านการรบัรองมาตรฐานด้านความปลอดภัย
สูงสุด

พรอ้มรบัต่อ
อนาคตและ ทัน
สมัย

มาพรอ้มกับเทคโนโลยีสุดล้ำาและเชื่อมต่อออนไลน์ได้เสมอด้วย WiFi หรอื 
4G LTE-M เครื่อง Zaptec Go จงึทันสมัยโดยมาพรอ้มกับฟังก์ชันล่าสุด
และมีการอัปเดตอยู่เสมอ ส่ิงท่ีคุณต้องทำาก็แค่ชารจ์รถของคุณแล้วก็รถ
คันต่อไป และก็รถคันต่อไป

ขนาดเดียว  
6 สี

สีดำาแอสฟัลต์ สีขาวปุยเมฆ สีเทารอ็คเกรย์ สีน้ำาเงนิมิดไนท์บลู สีเขียวมอส สีน้ำาตาลวูด้บราวน์
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เจาะลึกในรายละเอียด

ข้อมูลทางเทคนิค
Zaptec Go เป็นแท่นชารจ์กระแสสลับติด
ผนังท่ีสอดคล้องกับ IEC 61851-1, EVSE 
Mode 3

ขนาด (มม.)
สูง: 242 x กวา้ง: 180 x ลึก: 75

น้ำาหนัก
1.3 กก.

วงจรการติดตัง้ 
สูงสุด ฟิวส์ 40A บนวงจรการติดต้ังสำาหรบั
แท่นชารจ์

เครอืข่ายการติดตัง้, แรงดันไฟฟ้า
TN, IT และ TT 
230VAC ± 10% 
400VAC ± 10%

กระแสไฟสูงสุดและเอาต์พุตการ
ชารจ์ 
22kW ท่ี 32A/3-phase (เครอืข่าย TN)
12.7kW ท่ี 32A/3-phase (เครอืข่าย IT)
7.4kW ท่ี 32A/1-phase IT/TN

หัวชารจ์ 
IEC 62196-2 Type 2 Female
ล็อคอิเล็กทรอนืก สามารถล็อคได้อย่าง
ถาวรโดยผู้ใช้

การป้องกันลัดวงจรลงดิน 
RDC-DD 6mA ตามมาตรฐาน IEC 62955
รเีซ็ตอัตโนมัติอิเล็กทรอนิกโดยเสียบสาย 
Type 2 อีกครัง้

การวดัค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า 
มิเตอรพ์ลังงานไฟฟ้า 3 เฟสในตัว
ความแม่นยำาในการอ่าน ~1%

อินเทอรเ์ฟซส่ือสารและการเชื่อม
ต่อ/เครื่อข่ายระบบคลาวด์ 
4G LTE-M  
WiFi 2.4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n 
(ช่อง 1-11)
HMI, การบ่งชี้และการกำาหนดค่า
Bluetooth Low Energy (BLE 4.1)
ตัวอ่าน RFID/NFC – Mifare Classic, 
Type A – พรอ้มให้บรกิาร Q2/Q3 2021 
RGBW LED circle สำาหรบัสถานะอุปกรณ์
ใช้กำาลังไฟ 1,2W เมื่อสแตนด์บาย

มาตรฐานและการอนุมัติ
ปฏิบัติตาม CE โดยสอดคล้องตามมาตรฐาน 
IEC 61851-1:2017 และ IEC 62955
และ Radio Equipment Directive 
2014/53/EU และ ROHS Directive 
2011/65/EU

ช่วงอุณหภูมิ 
-30°C ถึง +40°C

ระดับการป้องกัน 
IP54, ใช้งานภายในอาคารและภายนอก
อาคาร 
การป้องกันการกระแทก IK8 
การจำาแนกเปลวไฟ UL94 5VB 
ทนต่อรงัสี UV

การป้องกันไฟฟ้า 
การป้องกันคลาส II (4kV AC และ 6kV 
impulse, insulation) 
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด Category III (4kV)

อินเทอรเ์ฟซซอฟต์แวรท่ี์มี
แอป Zaptec 
OCPP-J 1.6 Core ส่วนใหญ ่
ดูเอกสารการบูรณาการสำาหรบัข้อมูลเพ่ิม
เติม https://zaptec.com/downloads/
ZapChargerPro_Integration.pdf (ภาษา
อังกฤษเท่าน้ัน)

ข้อมูลทางเทคนิค
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