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ระบบชารจ์อัจฉรยิะ 
Zaptec Pro

ไม่วา่คุณจะขับรถยี่ห้ออะไรหรอืจุดหมายปลายทางคือท่ีไหน Zaptec Pro 
คือวธิท่ีีแน่นอนท่ีสุดในการเพ่ิมพลังให้กับการเดินทางของคุณ ระบบชารจ์ 
Zaptec ใช้ทุกความจุท่ีมีและจดัสรรให้กับแท่นชารจ์แต่ละจุดอย่างชาญฉลาด 

แท่นชารจ์ท่ีฉลาดและมีประสิทธภิาพสำาหรบัพ้ืนท่ีจอดรถขนาดใหญ่ในหมู่บ้าน
สหกรณ์ ท่ีพักอาศัยแบบกรรมสิทธิร์วม บรษัิท และอาคารสรา้งใหม่ ด้วยกำาลัง
ไฟฟ้าขนาด 22kW คุณจงึสามารถชารจ์รถยนต์ไฟฟ้าให้มีพลังงานเพียงพอ
สำาหรบัการขับขี่เป็นระยะทางถึง 110 กิโลเมตรได้ในเวลาเพียงหน่ึงชั่วโมง

เอกสารเก่ียวกับผลิตภัณฑ

zaptec.com



ถึงท่ีหมายด้วย
ความปลอดภัยเสมอ

เอกสารเก่ียวกับผลิตภัณฑZaptec Pro

ใช้ทุกความจุท่ีมี กำาลังไฟฟ้าท่ีมีอยู่จะมีการแบ่งจา่ยให้กับแท่นชารจ์ท้ังหมดอย่างท่ัวถึง Zaptec จะปรบัสมดุล
โหลดและการใช้ไฟฟ้าในแต่ละเฟสให้ใกล้เคียงกัน และแท่นชารจ์จะสลับการชารจ์ระหวา่งแบบ 
1 เฟสกับแบบ 3 เฟส เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
Zaptec ได้พัฒนาวธิสุีดพิเศษซึ่งทำาให้เกิดสมดุลระหวา่งการชารจ์แบบเฟสเดียวและแบบสาม
เฟส ระบบชารจ์จงึใช้กำาลังไฟฟ้าท่ีมีอยู่ได้อย่างมีประสิทธภิาพมากกวา่แท่นชารจ์อ่ืนๆ โดย
สามารถใช้ประโยชน์จากกำาลังไฟฟ้าท่ีมีอยู่ได้ดีขึ้นถึง 66 เปอรเ์ซ็นต์ 

รูจ้กักับ Zaptec Pro ขยายระบบชารจ์ 
เมื่อติดต้ัง Zaptec คุณสามารถจดัเตรยีม
โครงสรา้งพ้ืนฐานสำาหรบัพ้ืนท่ีจอดรถได้
ท้ังหมด หากมีความต้องการใช้ระบบชารจ์
เพ่ิมขึ้น คุณสามารถปรบัขนาดโครงสรา้ง
พ้ืนฐานท่ีมีอยู่ได้อย่างรวดเรว็และงา่ยดาย
โดยไม่ต้องออกแรงหรอืลงทุนกับกล่องฟิวส์
เพ่ิมอีก  

เชื่อมต่ออินเทอรเ์น็ตได้ดีขึ้น
เทคโนโลยี 4G LTE-M ของ Zaptec ซึ่งให้
บรกิารโดย Telenor มีค่า Uptime ในการ
ให้บรกิารท่ียอดเยี่ยมและช่วยให้ระบบชารจ์
มีค่าใช้จา่ยย่อมเยาลงโดยไม่ต้องจดัเตรยีม
โครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ิมเติม ระบบชารจ์จะ
ออนไลน์ทุกวนัตลอด 24 ชั่วโมง และรบั
ประกันวา่ซอฟต์แวรจ์ะมีการอัปเดตอย่าง
สม่ำาเสมอ 

 

กระจายต้นทุนอย่างเป็นธรรม
มิเตอรว์ดัค่ากำาลังไฟฟ้าในตัวจะแสดงค่า
การใช้ไฟฟ้าท่ีถูกต้องแม่นยำา และสามารถ
ระบุโรงจอดรถหรอืพ้ืนท่ีจอดรถส่วนกลาง
ท่ีผู้ใช้แต่ละรายต้องรบัผิดชอบค่าใช้จา่ย
ได้ ใช้ระบบการจดัการของเราซึ่งให้บรกิาร
ดูแลระบบโดยไม่มีค่าใช้จา่ย หรอืเลือกจาก
ช่วงของบรกิารการชำาระเงนิเป็นการชำาระ
เงนิ การดำาเนินการ และการสนับสนุนแบบ
อัตโนมัต 

รบัประกัน 5 ปี
Zaptec Pro ถูกสรา้งขึ้นเพ่ือการใช้งาน
ท่ียั่งยืนยาวนาน โดยได้รบัการออกแบบ 
พัฒนา และผลิตในประเทศนอรเ์วย์เพ่ือ
การใช้งานในสภาพแวดล้อมของประเทศ
นอรเ์วย์
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ระบบชารจ์ท่ีสามารถขยาย
ได้อย่างงา่ยดาย

เราได้เตรยีมการสำาหรบัระบบชารจ์รถยนต์
ไฟฟ้าในพ้ืนท่ีจอดรถทุกรปูแบบ คุณจงึมั่นใจ
ได้วา่จะสามารถติดต้ังแท่นชารจ์ในอนาคตได้
อย่างรวดเรว็และงา่ยดาย 

Zaptec Pro มีการออกแบบท่ีเป็นเอกลักษณ์
ด้วยแผ่นประกบหลังสำาหรบัการเชื่อมต่อ

ทางไฟฟ้าท่ีช่วยให้ทำางานเก่ียวกับไฟฟ้าจน
แล้วเสรจ็ได้โดยแยกต่างหากจากงานการ
ติดต้ังแท่นชารจ์จรงิ 
การติดต้ัง Zaptec จะใช้วงจรเดียวและสาย
ไฟเส้นเดียวกัน การส่ือสารท้ังหมดระหวา่ง
แท่นชารจ์และบรกิารคลาวด์บนพอรทั์ล 
Zaptec จะเกิดขึ้นผ่านสายไฟเดียวกัน

ความปลอดภัยคือส่ิง
สำาคัญอันดับแรก

ท่ี Zaptec เราใส่ใจความปลอดภัยของคุณมากพอๆ กับความใส่ใจท่ีเรา
มีให้กับพลังงานไฟฟ้า Zaptec Pro คือผู้นำาด้านความปลอดภัยในตลาด
เครื่องชารจ์สำาหรบัรถยนต์ไฟฟ้า และได้รบัการรบัรองมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยสูงสุด  
ระบบชารจ์ของเราท้ังหมดได้รบัการอนุมัติจากการทดสอบความปลอดภัย 
TÜV SÜD ตามมาตรฐาน IEC 61851-1 ซึ่งให้นิยามระบบชารจ์ท่ีปลอดภัย
เอาไว้

รองรบัอนาคตและ
ทันสมัย

แท่นชารจ์มาตรฐาน ISO 15118 ซึ่งพรอ้มรองรบัการใช้งาน Plug & 
Charge (เสียบและชารจ์), State-of-Charge (สถานะการชารจ์) และตัว
เลือกท่ีน่าสนใจอ่ืนๆ ท่ีช่วยให้เราปรบัปรงุประสบการณ์ในการใช้งานของ
ผู้ใช้ได้ ด้วยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ซอฟต์แวรใ์นตัว และโซลูชันคลาวด์
สำาหรบัการกำาหนดค่าและการตรวจสอบ ระบบการชารจ์น้ีถูกผลิตขึ้นเพ่ือ
รองรบัอนาคตอย่างแท้จรงิ

ตรวจสอบระบบชารจ์ของคุณ
ด้วยพอรทั์ล Zaptec

Zaptec Pro เชื่อมต่อกับพอรทั์ล Zaptec ซึ่งเป็นกำาลังหลักท่ีสนับสนุน
ระบบชารจ์อัจฉรยิะของเราอยู่ในพ้ืนหลัง พอรทั์ลน้ีจะตรวจสอบ สรา้ง
สมดุล และปรบัปรงุโหลดการใช้ไฟฟ้าของแท่นชารจ์ต่างๆ อย่างต่อเน่ือง

ผู้ติดต้ังและเจา้ของงานการติดต้ังแท่นชารจ์สามารถติดตามความคืบ
หน้าเก่ียวกับการติดต้ังของพวกเขาได้อย่างงา่ยดายในพอรทั์ล Zaptec 
พอรทั์ลจะถูกใช้เพ่ือเพ่ิมแท่นชารจ์ อ่านประวติัการชารจ์ ติดต้ังการอัปเดต 
ทำาการตรวจสอบ การกำาหนดค่า และอ่ืนๆ อีกมากมาย
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เจาะลึกในรายละเอียด

Zaptec Pro เป็นแท่นชารจ์กระแสสลับติดผนังหรอืยึดกับ
เสาท่ีได้มาตรฐานตาม IEC 61851-1, EVSE Mode 3

ขนาดและน้ำาหนัก
สูง: 392 มม. กวา้ง: 258 มม. ลึก: 112 มม.
น้ำาหนัก: ประมาณ 5 กก. (รวมแผ่นประกบหลัง)

วงจรการติดตัง้ 
ฟิวส์แบบอนุกรม กระแสสูงสุด 63A บนวงจรการติดต้ัง
สำาหรบัแท่นชารจ์

กล่องต่อไฟแผ่นประกบหลัง
ขนาดพ้ืนท่ีหน้าตัดของสายไฟ 2.5-10 ตร.มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟ 10-20 มม.

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

กระแสไฟสูงสุดและเอาต์พุตการชารจ์
22 kW ท่ี 32A / 3 เฟส (สามารถใช้ได้กับเครอืข่าย TN 
เท่าน้ัน)*
12.7 kW ท่ี 32A / 3 เฟส (เครอืข่าย IT)*
7.4 kW ท่ี 32A / 1 เฟส (เครอืข่าย IT/TN)*
3W ขณะสแตนด์บาย

ฟิวส์           
ฟิวส์ในตัวขนาด 40A ประเภท C 3 ตัว

หัวชารจ์
IEC 62196-2 ประเภท 2 พรอ้มฝาปิดอัตโนมัติในตัว มี
ระบบล็อคอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งผู้ใช้สามารถทำาการล็อคถาวร
ได้

การป้องกันการลัดวงจรลงดิน
RCD ประเภท B แบบติดต้ังในตัว
อุปกรณ์จะทำาการปรบัเทียบและทดสอบตัวเองก่อนเริม่
รอบการชารจ์ทุกรอบ เมื่อถอด RCD ออกจากขั้วต่อการ
ชารจ์ จะเป็นการรเีซ็ต RCD โดยอัตโนมัติ

มิเตอรว์ดัค่ากำาลังไฟฟ้าแบบติดตัง้ในตัว
ผ่านการทดสอบและปรบัเทียบตามข้อกำาหนด MID คลาส 
B (EN.50470) แล้ว 
   
การป้องกันการโจรกรรม
ฝาปิดด้านหน้าของ Zaptec Pro ต้องเปิดโดยใช้เครื่อง
มือพิเศษเท่าน้ัน สายชารจ์สามารถล็อคเข้ากับแท่นชารจ์
อย่างถาวรได

การปรบัสมดุลโหลด
กำาลังไฟท่ีใช้ในการติดต้ังจะถูกจา่ยให้กับอุปกรณ์และเฟส
ต่างๆ รวมท้ังแท่นชารจ์ Zaptec Pro อ่ืนๆ โดยอัตโนมัติ

การปรบัสมดุลเฟส
แท่นชารจ์จะเลือกไฟฟ้าเฟสเดียวหรอื 3 เฟสในระบบท่ีมี
แท่นชารจ์ Zaptec Pro อ่ืนๆ โดยขึ้นอยู่กับกำาลังไฟฟ้าท่ีมี

อินเทอรเ์ฟซการส่ือสาร และการเชื่อม
ต่อ/เครอืข่ายระบบคลาวด์
4G LTE-M
Wi-Fi 2.4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n (ชอ่ง 1-11)
Powerline (PLC) – HomePlug Green PHY®, 10 Mbit/วนิาที

การบ่งชี้และการกำาหนดค่า
Bluetooth พลังงานต่ำา (BLE 4.1)
ตัวอ่าน RFID/NFC - Mifare Classic, ประเภท A
Plug&Charge - การรองรบัฮารด์แวรส์ำาหรบั ISO15118
หลอดไฟวงแหวน RGBW LED แสดงสถานะของอุปกรณ์  

มาตรฐานและการอนุมัติ
มาตรฐาน CE ตามระเบียบเก่ียวกับอุปกรณ์วทิยุ 
2014/53/EU และระเบียบ ROHS 2011/65/EU รวม
ท้ังมาตรฐานตาม IEC 61851-1 (TUV SÜD) และ IEC 
61851-21-2

ช่วงอุณหภูมิ
–30°C ถึง +40°C

ระดับการป้องกัน
IP54, การใช้งานภายในอาคารและภายนอกอาคาร
การป้องกันการกระแทก IK10
ระดับการติดไฟ UL94 5VB
ทนต่อรงัสี UV

การป้องกันไฟฟ้า
การป้องกันคลาส I
แรงดันไฟฟ้าเกิน หมวด III (4kV)

บรกิารต่างๆ เก่ียวกับการรวม
ตัวเลือกในการรวมกับบุคคลท่ีสาม
(API, Webhooks)  
OCPP 1.6J แบบ cloud-to-cloud  
การสมัครรบัข้อความ

*32A พรอ้มใช้งานแต่อาจมีขอบเขตจำากัดเน่ืองจาก
สภาพของแบตเตอรีร่ถยนต์และอุณหภูมิท่ีแท่นชารจ์ท่ี
เพ่ิมขึ้น
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