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Zaptec Sense

Notaðu alla 

tiltæka orku

Okkur er ljóst að íbúðarhús og fjölbýlishús hafa takmarkaða
orku. Það er ástæðan fyrir því að við bjuggum til Zaptec Sense. 
Það hjálpar þér að nýta orkuna þína á snjallasta mögulegan hátt, 
en einnig til að vernda öryggin þín fyrir óþarfa útslætti. Það er 
hægt að hlaða eins  marga rafbíla og mögulegt er, eins fljótt og 
auðið er með þeirri orku sem er til reiðu.
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Zaptec Sense stillir rafhleðsluna 
sjálfkrafa í samræmi við 
orkunotkun á staðnum.

Komdu í veg fyrir útslátt öryggja 
meðan verið er að hlaða rafbílinn

Lækkaðu rafmagnsreikninga með 
því að forðast dýra toppa
í raforkunotkun.

Hvar virkar  
Zaptec Sense?

Öll heimili, sameignir og atvinnuhúsnæði þar sem
afl til hleðslu rafbíla er takmarkað.

Hvernig  
tengist tækið? 

Zaptec Sense styður bæði Wi-Fi- og Ethernet-tengingar.
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Hleðsla án
Zaptec Sense

Hleðsla með
Zaptec Sense

Ef það er  takmarkað afl tiltækt í byggingunni gætirðu átt á hættu að  öryggi slái 
út. Rafvirki lækkar hleðsluhraða til að koma í veg fyrir rafmagnsleysi. Það kemur 
í veg fyrir að öryggi slái út á meðan þú ert að hlaða rafbílinn þinn, en það þýðir 
líka að þú munt ekki nýta alla tiltæka orku.

Zaptec Sense gerir það mögulegt að nýta alla tiltæka orku á staðnum. Þetta 
þýðir hraðari og öruggari hleðsla. Þú getur jafnvel hlaðið mörg ökutæki á sama 
tíma.
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Smáatriðin

Tæknilegar upplýsingar

Breidd:58.6mm
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Dýpt :  25.1mm
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Zaptec Sense er hannað til notkunar innandyra.

Vélbúnaður og uppsetning

Breyta Lýsing Lágmark Tegund Hámark Eining

Þyngd Með Micro USB-snúru 97 g

Hæð 2000 m

Inntakssnúra

Sérsniðin Micro USB-B-snúra
(Aflgjafi + RS485)

1,8 m

Óskermuð CAT5e/CAT6 strengur 30 m

Almennt

Breyta Lágmark Tegund Hámark Eining

Málspenna 4,5 5 5,5 V

Málstraumur 200 750 mA

Rafmagnsnotkun í biðstöðu 1,5 W

Hitastig í umhverfinu -20 40 ˚C

Tengjanleiki

Samskiptareglur Styður eftirfarandi staðla

Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n (2.4 HGz)

Bluetooth Bluetooth V4.2 (BLE)

Ethernet ISO/IEEE 802.3u/az(10/100 Mb/s)

Modbus 9,6 kb/s


