Produktark

Zaptec Go
passer til alle biler

Uanset hvad du kører i, eller hvor du skal hen, er Zaptec Go
den bedste måde at lade op til turen på. Med baggrund
i førende norsk greentech har vi skabt en prisvindende oplader,
der er lige så smart indvendigt, som den er enkel udvendigt.

zaptec.com

Zaptec

Zaptec Go

Genoplad hjemmefra
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Det er klart, at du helst vil oplade elbilen derhjemme. Zaptec Go
er en avanceret ladeboks i smukt design til brug i boliger, private
garager eller på parkeringspladser. Den giver dig frihed til at
oplade, når det passer dig.
Se, hvordan Zaptec Go passer til dit hjem, og får dig frem til din
ønskede destination.

Se nærmere på Zaptec Go

Passer til alle elbiler
Kompatibel med alle elbiler og hjem.
Zaptec Go tilpasser på intelligent vis
sin maksimale opladning til din bils
kapacitet og sikrer dig dermed den
mest effektive opladning.
10 x hurtigere
Med Zaptec Go kan du oplade
10 gange hurtigere end med en
almindelig stikkontakt. Med en 22-kWbil og en enkelt opladning på én time,
kan du tilbagelægge 100 km på ingen
tid.
5 års garanti
Giver dig tryghed i mange år fremover.

Mindre og lettere
Dens lille og diskrete udseende er
80 % mindre og lettere end lignende
opladere på markedet.
3 x opladere
Det intelligente design betyder, at
du kan installere op til tre Zaptec
Go i samme hus eller på samme
arbejdsplads, og du kan bare udvide
efter behov.
Fremstillet i Norge
Zaptec Go er langtidsholdbar. Den
er designet, udviklet og fremstillet i
Norge og til vores nordiske klima.

Sikker ankomst
hver gang

Zaptec Go
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Vi sætter sikkerheden
i højsædet

Hos Zaptec går vi lige så meget op i din sikkerhed, som vi går
op i elektrisk strøm. Zaptec Go er førende på markedet for
opladning af elbiler, hvad angår sikkerhed, og er certificeret
i henhold til de højeste sikkerhedsstandarder.

Placer verdens mindste
smarte oplader hvor som
helst

Zaptec Go er omtrent samme
størrelse som en digital tablet
og fås i 6 smukke farver, så opladeren
matcher dit dit hus.
Hvert element i en Zaptec Go er nøje
udtænk. Lige fra det minimalt antal
dele, det funktionsbelyset stik og
ikke mindst placeringen af ladekortet

(RFID-chip). Vi har netop designet
denne oplader, så den er intuitiv at
bruge. Vi har kombineret æstetikken
fra traditionelt skandinavisk design
med førende norsk, grøn teknologi.
Vi har udtænkt, designet og
produceret den på Norges vestkyst.

Én størrelse
Seks farver
Asphalt Black

Fremtidssikret
og opdateret

Cloud White

Rock Grey

Midnight Blue

Moss Green

Zaptec Go er spækket med den nyeste teknologi og er altid
online med Wi-Fi eller 4G LTE-M og holder sig opdateret med de
seneste funktioner og opdateringer. Du skal blot oplade din bil
og den næste bil og den næste.

Wood Brown

Zaptec Go
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Nærmere om detaljerne

D:75mm

W:180 mm

H: 242 m m

Tekniske oplysninger

Zaptec Go er en vægmonteret
ladestation til vekselstrøm i
overensstemmelse med IEC 61851-1,
EVSE Mode 3.
Dimensioner (mm)
H: 242 x B: 180 x D: 75
Vægt
1,3 kg
Installationskredsløb
Maks. 40A afbryder på
installationskredsløbe
til ladestationer.
Installationsnetværk, elektrisk
spænding
TN, IT og TT
230VAC ± 10 %
400VAC ± 10 %
Maksimal strøm og ladeudgang
22 kW ved 32A/3-faset (TN netværk)
12,7 kW ved 32A/3-faset (IT netværk)
7,4 kW ved 32A/1-faset IT/TN
Opladerstik
IEC 62196-2 Type 2 hunstik
Elektronisk lås, der kan låses
permanent af brugeren
Integreret reststrømsbeskyttelse
RDC-CC (6mA DC) i henhold til IEC
62955.
Elektronisk, automatisk nulstilling ved
isætning af Type 2-kabel.
Energimåling
Integreret 3-faset energimåler
~3 % nøjagtighed på aflæsninger

Kommunikationsgrænseflade
og cloudforbindelse/netværk
4G LTE-M
Wi-Fi 2,4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n
(kanaler 1-11)
HMI, identifikation og konfiguration
Bluetooth lavenergi (BLE 4.2)
RFID: ISO/IEC 14443 type A (Mifare
Classic, 13,56 MHz)
RGBW LED-cirkel for enhedsstatus
Strømforbrug på 2 W ved standby
Standarder og godkendelser
CE-kompatibel med
radioudstyrsdirektivet 2014/53/EU,
RoHS-direktiv 2011/65/EU, EN IEC
61851-1, IEC 61439-7 og IEC 62955
Temperaturområde
–30°C til +40°C
Beskyttelsesgrad
IP54, indendørs og udendørs brug
IK8 beskyttelse mod slag
UL94 5VB brændbarhedsklassificering
UV-resistent
Elektrisk beskyttelse
Beskyttelsesklasse I (4 kV AC og 6 kV
impuls, isolering)
Overspændingskategori III (4 kV)
Tilgængelige softwaregrænseflader
Zaptec App
Alternativer til tredjepartsintegration
(API, webhooks). OCPP 1.6J cloud-tocloud.
Se integrationsdokumentet for at få
flere oplysninger.
https://zaptec.com/ocpp
(kun på engelsk)
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