Vörublað

Zaptec Go
passar fyrir hvaða bíl sem er

Sama hverju þú ekur eða hvert þú ekur, þá er Zaptec Go
öruggasta leiðin til að knýja ferðina. Við höfum byggt á
framúrskarandi vistvænni tækni frá Noregi og þróað
hleðslutæki sem er eins snjallt að innan og það er einfalt að utan.
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Hlaðið heima

Vörublað

Það má með sanni segja að flest ykkar myndu kjósa að hlaða
rafbílinn heima fyrir. Zaptec Go er fallega hannað og fágað
hleðslutæki til notkunar á heimilum, í einkabílskúrum eða á
bílastæðum.
Það veitir þér frelsi til að hlaða þegar þér hentar.
Kynntu þér hvernig Zaptec Go hentar
heimilinu sama hvert förinni er heitið.

Kynntu þér Zaptec Go

Passar við hvaða rafbíl sem er
Samhæft við öll rafknúin ökutæki
og heimili. Zaptec Go aðlagar
hámarkshleðslu sína á snjallan hátt
að afkastagetu bílsins og tryggir
að hleðslan verður eins skilvirk og
mögulegt er.
10X hraðar
Zaptec Go gerir þér kleift að hlaða
10 sinnum hraðar en með staðlaðri
heimiliskló. Með 22 kW bíl og aðeins
einni klukkustundar hleðslu getur þú
komist 100 km í burtu á augabragði.
5 ára ábyrgð
Lausn sem veitir þér öryggi og
hugarró um ókomin ár.

Minni og léttari
látlaus og fyrirferðarlítil hönnun
tækisins er 80% minni og léttari en
sambærileg hleðslutæki á markaði.
3X hleðslutæki
Þökk sé snjallri hönnun er hægt að
setja upp allt að þrjú Zaptec Go tæki í
sama húsi eða vinnustað, þú stækkar
bara kerfið eftir þörfum.
Byggt í Noregi
Zaptec Go er byggt til að endast. Það
er hannað, þróað og framleitt í Noregi,
fyrir norskar aðstæður.

Örugg heimkoma
í hvert einasta sinn
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Við höfum öryggið
í fyrirrúmi

Í Zaptec er okkur jafn umhugað um öryggi þitt og
okkur en umhugað um raforku. Zaptec Go er í forystu á
hleðslumarkaðinum fyrir rafbíla hvað varðar öryggismál og
hefur hlotið vottun fyrir hæstu öryggisstaðla.

Komdu heimsins minnsta
snjallhleðslutæki fyrir hvar
sem er

Zaptec Go er svipað að stærð og
spjaldtölva og fæst í 6 fallegum litum.
Þar með er alltaf hægt að láta Zaptec
Go hæfa heimilinu.
Allir hlutar Zaptec Go eru vandlega
úthugsaðir. Hleðslutækið byggist á
því að öll notkun þess sé einföld og
blátt áfram, allt frá hinum takmarkaða

fjölda íhluta til snjallinnstungu og
staðsetningar hleðslukortsins (RFDIflögunnar). Við höfum sameinað
fallega og hefðbundna skandinavíska
hönnun framúrskarandi vistvænni
tækni frá Noregi. Upphugsað, hannað
og framleitt á vesturströnd Noregs.

Ein stærð,
sex litir
Asphalt Black

Mun henta um ókomna
tíð uppfært að nýjustu
stöðlum

Cloud White

Rock Grey

Midnight Blue

Moss Green

Zaptec Go er stappfullt af nýjustu tækni og alltaf tengt netinu
með WiFi eða 4G LTE-M og gætir þess því að uppfæra sig
sjálfkrafa svo þú getir notið nýjustu eiginleika og uppfærslna.
Það eina sem þú þarft að gera er að hlaða bílinn þinn og næsta
bíl og næsta bíl.

Wood Brown

Zaptec Go

Vörublað

Rýnum í smáatriðin

D:75mm

W:180 mm

H: 242 m m

Tæknilegar upplýsingar

Zaptec Go er riðstraumshleðslustöð
á vegg sem samræmist staðli IEC
61851-1, EVSE Mode 3.
Stærð (mm)
Hæð: 242 x Breidd: 180 x Dýpt: 75
Þyngd
1,3 kg
Uppsetningar rafrás
Hám. 40A aflrofi á uppsetningarrás
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 kerling
Rafræn læsing, notandi getur læst
henni varanlega.
Innbyggð vörn gegn bilunarstraumi
RDC-DD (6mA DC) samkvæmt
IEC 62955. Rafræn, sjálfvirk
endurstilling með því að endurtengja
rafmagnssnúru af gerð 2
Orkumælir
Innbyggður 3-fasa orkumælir
~3% nákvæmni við aflestur
Samskiptaskil og
skýjatenging/net
4G LTE-M
WiFi 2,4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n
(rásir 1-11)
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HMI, auðkenning og samskipan
Bluetooth Low Energy (BLE 4.2)
RFID: ISO/IEC 14443 af gerð A (Mifare
Classic; 13,56 MHz)
RGBW LED hringur fyrir stöðu tækisins
2W orkunotkun í biðstöðu
Staðlar og samþykktir
CE samhæft við tilskipun um
útvarpsbúnað 2014/53/ESB, RoHS
tilskipun 2011/65/ESB, EN IEC 61851-1,
IEC 61439-7 og IEC 62955
Hitasvið
–30°C til +40°C
Verndarstig
IP54, inni- og útinotkun
IK8 höggvörn
UL94 5VB eldfimisflokkun
Þolir útfjólubláa geisla
Rafmagnsvörn
Verndarflokkur II (4kV AC og 6kV
höggspenna, einangrun)
Yfirspennuflokkur III (4kV)
Hugbúnaðarviðmót í boði
Zaptec-appið
Valkostir fyrir samþættingu við vörur
þriðja aðila (API, Webhooks). OCPP
1.6J ský-í-ský.
Sjá nánari upplýsingar í
samþættingarskjali
https://zaptec.com/ocpp
(aðeins á ensku)

