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Вашата ETREL INCH HOME зарядна станция е
най-умното устройство във вашия дом. Тя
може да предвиди вашия желан начин на
зареждане
на
база
ежедневното
ви
използване и да ви помогне да заредите
автомобила си до времето когато ще го
използвате, на най-ниската възможна цена.
Когато е свързан със сензор и защита от
претоварване,
зарядната
станция
се
приспособява
автоматично
към
всички
останали консуматори, включително и към
всякакви
локални
източници
на
електроенергия като соларни панели и т.н.
Чрез различните начини на свързване (PLC,
WiFi и Ethernet) и отворения протокол за
поддръжка,
зарядната
станция
може
безпроблемно да бъде интегрирана към
вашата система „интелигентен дом“.

Интелигентна автономност
Настройте времето ви на тръгване или оставете
зарядната станция да го предскаже. Вашата кола ще бъде
готова когато и вие сте готов за път.
Максимална мощност на всяка зарядна станция – до 22
kW
Чрез добавяне на защита от претоварване вие ще имате
възможност да зареждате по най-бързият възможен
начин и никога да не включите предпазителя.
Инсталирайте навсякъде
С IP54 алуминиева кутия, вашата зарядна станция е
пригодена да се използва и при най-тежки външни
условия.
Web-интерфейс за управление
Свързана през WiFi, вашата зарядна станция може да се
настройва и управлява през web-браузър.

Акрилна стъклена плоча,
устойчива на разрушаване е
закрепена към алуминиевия
корпус на зарядната станция,
устойчива на всякакви
атмосферни влияния.

Снимка: Etrel INCH с контакт в бял
цвят.

обществена
електропреносна мрежа

EV Потребител

1. Защита от претоварване
на Etrel
2. Фотоволтаична система
с AC/DC конвертор
3. Други уреди

Комуникационен интерфейс
Енергийна връзка

ЗАРЕДЕТЕ КОЛАТА СИ
ПО-БЪРЗО.
БЕЗ ПРЕТОВАРВАНЕ.

Уникален магнитен кабелен
държач ще ви помогне да
вземете и поставите обратно
кабела бързо, и ръцете да ви
останат чисти.
*само на INCH модели с
вграден кабел

WEB приложение работи на всяка свързана зарядна станция
и ви дава подробна информация за вашите зареждания.

INCH Home се самообучава и
предсказва вашето време на
тръгване. Отпуснете се докато
автоматичното ценовооптимизирано зареждане е в
действие. Ако бързате, изберете
бързо зареждане с едно натискане.
Снимка: Etrel INCH в кабел в сив цвят.
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4. Web интерфейс
5. Електромер

ИНТЕРАКТИВНО
ЗАРЕЖДАНЕ.
ВСИЧКО ТОВА Е ЗА
ЕФЕКТИВНОСТ.
Интерактивна AC зарядна станция, идеална за:
- Паркинги и гаражи с няколко зарядни
станции
- Локации с ограничена налична мощност
- Апартаментни комплекси и офиси
- Споделено използване в хотели,
ресторанти и барове
- Обществени паркинги

Etrel INCH PRO зарядните станции са
създадени да работят с два основни
приоритета – най-лесно да се използват от
потребителите
и
да
се
намали
себестойността на системата за оператора.
За да се постигне това, всички зарядни
станции могат да променят мощността си
на зареждане която се предава през тях и
също към други консуматори в същата
локация, когато има свързана защита от
претоварване. Собствениците на зарядните
станции не е необходимо да извършват
скъпо обновяване или промяна на
електрическата
си
мрежата,
за
да
обслужват голям брой електрически
автомобили.
Използвайки
специални
алгоритми, мощността на зареждане се
разделя интелигентно между всички
свързани потребители, въз основа на
техните превозни средства, приоритети и
необходимо количество енергия.

Измерване и RFID за споделено
използване

Свързване в клъстер и OCPP 1.6

3G, WiFi, и PLC връзка

Стенен монтаж и свободно стояща
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IP 54 защита

Алуминиев корпус

Локално управление на мощността
Няколко зарядни станции могат да се държат като група, за да
осигурят оптимално обслужване за всички потребители, без да
превишават капацитета на мрежата - без външна намеса.
Място за RCDB защита или
MID
електромер

Взаимодействие с вашите клиенти
Всяко зарядна станция предлага възможност да запомни
времето за заминаване на потребителя. Вашият бизнес модел
може да възнагради потребителите, които участват в
„оптимизирано по цена зареждане“, в замяна на по-ниска цена
на услугата.

Създаден за онлайн работа
Когато са свързани с централизирана система за управление,
зарядните станции могат да се резервират за използване, да
предават статус на зареждане на живо на мобилни
приложения, различни опции за упълномощаване от
потребителя и директни плащания.

Специално отделение
за кабелите

Опростена инсталация и лесно дистанционно
поддържане
Etrel INCH PRO зарядната станция е разработена да се
инсталира лесно и удобно. Висококачествените материали,
трайните компоненти и поддръжката за отдалечено
разрешаване на проблеми гарантират минимални разходи за
поддръжка през целия експлоатационен период.

Реклама на екрана

“Бързам, колата ще ми е
необходима след 3 часа!”

“Ще ми трябва колата
след 8 часа”

Мощността на зареждане
на конкретната INCH PRO
станция в клъстера ще
бъде увеличена.

Мощността на зареждане
на конкретната INCH PRO
станция в клъстера ще
бъде намалена.

Цветният сензорен екран на зарядната станция може да
показва информация и реклами на базата на
местоположение, изграждане на общност между
собствениците на зарядни станции и клиентите.

Обществена ел. мрежа
EV потребител /
собственик на сграда

Клъстер от зарядни станции

1. Etrel защита от претоварване
2. Система за управление на
електроенергията в сградата.
3. Други ел. уреди
4 Фотоволтаичен DC/AC конвертор
5. Електромер
6. Електрически шкаф за комунални
услуги

Евродизайн БГ EООД
София 1113, България
бул. Драган Цанков 23, вх. A, ет.
3 Тел: +359 2 9607117
Факс: +359 2 4899272

Външни участници

Бързо
оторизиране
със смарт
телефон.

7. Основен предпазител
8.Електрически шкаф за комунални услуги
и предпазители в сградата
Комуникационен интерфейс
Енергийна връзка

Търговски отдел:
Тел: +359 2 9607117
Факс: +359 2 4899272
Тел: +359 89 9997478
e-mail: info@eurodesign.bg

Техническа поддръжка
Тел: +359 2 9607191
Моб.: +359 89 9991352
(24/7 support)
e-mail: support@eurodesign.bg
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