แผ่นข้อมูลผลิตภัณฑ์

Zaptec Go
ใช้งานได้กับรถทุกชนิด

ไม่วา่ คุณจะขับรถอะไรหรือไปที่ไหน Zaptec Go คือวิธท
ี ี่แน่นอนที่สุดในการ
่
เพิ มพลังให้กับการเดินทางของคุณ ด้วยเทคโนโลยีสีเขียวระดับแนวหน้า
ของนอร์เวย์ เราได้สร้างเครื่องชาร์จขนาด 22 กิโลวัตต์ (kW) (พลังไฟฟ้ า
สูงสุด) ที่เล็กที่สุดในโลก ซึ่งมีความอัจฉริยะภายในเช่นเดียวกับความเรียบ
ง่ายภายนอก
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Zaptec Go

รีชาร์จได้จากบ้าน

ออกไปไหนก็ได้โดยไม่ต้องบ่นว่า คุณอยากชาร์จรถไฟฟ้ าของคุณจาก
ที่บ้านมากกว่า Zaptec Go เป็ นแท่นชาร์จที่มีความซับซ้อน ที่ออกแบบ
สำ�หรับการใช้งานในโรงรถส่วนตัวหรือในที่จอดรถ ซึ่งทำ�ให้คุณมีอิสระที่จะ
ชาร์จเมื่อไรก็ได้ตามความเหมาะสม
ดูวา่ Zaptec Go จะเหมาะกับรถและ
บ้านของคุณอย่างไร และพาคุณไปได้ทุกที่ตามที่คุณต้องการ

รูจ
้ ก
ั กับ Zaptec Go

เหมาะกับรถไฟฟ้ าของคุณ
เหมาะกับรถไฟฟ้ าและบ้านทุกแบบ Zaptec
Go ใช้พลังชาร์จสูงสุดกับความจุ รถของคุณ

เล็กกว่าและเบากว่า
เล็กกว่าและเบากว่าเครื่องชาร์จที่คล้ายกัน
ในท้องตลาดถึง 80%

เร็วขึ้น 10 เท่า
Zaptec Go ให้คุณชาร์จได้เร็วกว่าหัวชาร์จ
แบบมาตรฐานถึง 10 เท่า ด้วยเครื่องชาร์จ
ขนาด 22 kW และ การชาร์จ 1 ชั่วโมงเพี ยง
้ เดียว คุณจะไปได้ถึง 100 กม. ในเวลาอัน
ครัง
รวดเร็ว

ค่าไฟน้อยลง
จ่ายค่าไฟน้อยลงด้วยการชาร์จไฟในเวลา
ที่ค่าไฟถูกด้วยโหมดประหยัด (การสมัครใช้
งาน Zaptec Go+)

เครื่องชาร์จ 3X
ขยายได้ตามต้องการ ติดตั้ง Zaptec Go ได้
ถึงสามเครื่องในบ้านหลังเดียวกัน

รับประกัน 5 ปี
Zaptec Go จัดทำ�ชึ้นเพื่ อให้ใช้งานได้อย่าง
ยาวนาน โดยได้รบ
ั การออกแบบ พั ฒนา
และผลิตในประเทศนอร์เวย์สำ�หรับปั จจัย
แวดล้อมของนอร์เวย์

ไปถึงได้อย่างปลอดภัย
้
ทุกครัง
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Zaptec Go

เราให้ความสำ�คัญ
ต่อความปลอดภัย
เป็ นอันดับแรก

ที่ Zaptec นี้ เราใส่ใจดด้านความปลอดภัยของคุณเป็ นพิ เศษเพราะเรา
ทำ�งานกับพลังงานไฟฟ้ า Zaptec Go เป็ นผู้นำ�ด้านความปลอดภัยใน
ตลาดการชาร์จ EV และผ่านการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัย
สูงสุด

ตั้งเครื่องชาร์จอัจฉริยะที่
เล็กที่สุดในโลกไว้ได้ทุกที่

ด้วยมีขนาดประมาณหน้าจอแท็บเล็ต
Zaptec Go จึงไม่ทำ�ให้บ้านคุณดูเหมือนเป็ น
สถานีบริการชาร์จ หรือไม่ใช้พ้ ื นที่บนผนังโรง
จอดรถของคุณโดยไม่จ�ำ เป็ น
ทุกส่วนของ Zaptec Go ได้รบ
ั การคิดค้นขึ้น
อย่างรอบคอบ ตั้งแต่จ�ำ นวนที่จ�ำ กัดของชิ้น
ส่วนไปจนถึงฟั งก์ชันการทำ�งานหัวชาร์จและ
การกำ�หนดตำ�แหน่งชาร์จการ์ด (ชิป RFID)

เราจัดทำ�ให้เครื่องชาร์จเครื่องนี้สามารถใช้
งานได้งา่ ยมากโดยตลอด เราได้ผสมผสาน
ความงดงามตามสไตล์การออกแบบแนว
สแกนดิเนเวียนเข้าไว้กับเทคโนโลยีรก
ั ษ์
โลกอันล้ำ�หน้าของชาวนอร์เวย์ ซึ่งผ่านการ
จินตนาการ ออกแบบ และผลิตขึ้นทางฝั่ ง
ตะวันตกของนอร์เวย์

ขนาดเดียว
6 สี
สีดำ�แอสฟั ลต์

พร้อมรับต่อ
อนาคตและ ทัน
สมัย

สีขาวปุยเมฆ

สีเทาร็อคเกรย์

สีน้ำ�เงินมิดไนท์บลู

สีเขียวมอส

มาพร้อมกับเทคโนโลยีสุดล้ำ�และเชื่อมต่อออนไลน์ได้เสมอด้วย WiFi หรือ
4G LTE-M เครื่อง Zaptec Go จึงทันสมัยโดยมาพร้อมกับฟั งก์ชันล่าสุด
และมีการอัปเดตอยู่เสมอ สิ่งที่คุณต้องทำ�ก็แค่ชาร์จรถของคุณแล้วก็รถ
คันต่อไป และก็รถคันต่อไป

สีน้ำ�ตาลวูด
้ บราวน์
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Zaptec Go

เจาะลึกในรายละเอียด

D:75mm

W:180mm

H: 242 m m

ข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลทางเทคนิค
Zaptec Go เป็ นแท่นชาร์จกระแสสลับติด
ผนังที่สอดคล้องกับ IEC 61851-1, EVSE
Mode 3
ขนาด (มม.)
สูง: 242 x กว้าง: 180 x ลึก: 75
น้ำ�หนัก
1.3 กก.
้
วงจรการติดตัง
สูงสุด ฟิ วส์ 40A บนวงจรการติดตั้งสำ�หรับ
แท่นชาร์จ
้ แรงดันไฟฟ้ า
เครือข่ายการติดตัง,
TN, IT และ TT
230VAC ± 10%
400VAC ± 10%
กระแสไฟสูงสุดและเอาต์พุตการ
ชาร์จ
22kW ที่ 32A/3-phase (เครือข่าย TN)
12.7kW ที่ 32A/3-phase (เครือข่าย IT)
7.4kW ที่ 32A/1-phase IT/TN
หัวชาร์จ
IEC 62196-2 Type 2 Female
ล็อคอิเล็กทรอนืก สามารถล็อคได้อย่าง
ถาวรโดยผู้ใช้
การป้องกันลัดวงจรลงดิน
RDC-DD 6mA ตามมาตรฐาน IEC 62955
รีเซ็ตอัตโนมัติอิเล็กทรอนิกโดยเสียบสาย
้
Type 2 อีกครัง
การวัดค่าการใช้พลังงานไฟฟ้ า
มิเตอร์พลังงานไฟฟ้ า 3 เฟสในตัว
ความแม่นยำ�ในการอ่าน ~1%
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อินเทอร์เฟซสื่อสารและการเชื่อม
ต่อ/เครื่อข่ายระบบคลาวด์
4G LTE-M (จำ�เป็ นต้องสมัครใช้งาน)
WiFi 2.4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n
(ช่อง 1-11)
HMI, การบ่งชี้และการกำ�หนดค่า
Bluetooth Low Energy (BLE 4.1)
ตัวอ่าน RFID/NFC – Mifare Classic,
Type A – พร้อมให้บริการ Q2/Q3 2021
RGBW LED circle สำ�หรับสถานะอุปกรณ์
ใช้กำ�ลังไฟ 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
การป้ องกันการกระแทก IK8
การจำ�แนกเปลวไฟ UL94 5VB
ทนต่อรังสี UV
การป้องกันไฟฟ้ า
การป้ องกันคลาส II (4kV AC และ 6kV
impulse, insulation)
แรงดันไฟฟ้ าสูงสุด Category III (4kV)
อินเทอร์เฟซซอฟต์แวร์ท่ีมี
แอป Zaptec
บริการสมัครใช้งาน Zaptec Go+
OCPP-J 1.6 Core ส่วนใหญ่
ดูเอกสารการบูรณาการสำ�หรับข้อมูลเพิ่ ม
เติม https://zaptec.com/downloads/
ZapChargerPro_Integration.pdf (ภาษา
อังกฤษเท่านั้น)

