
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARGESTORM® CONNECTED este un încărcător EV 

AVANSAT cu o gamă de funcții și caracteristici de siguranță 

încorporate. Are un controler de încărcare CCU puternic, 

care poate gestiona prize/cabluri de încărcare duale de tip 

2. CHARGESTORM® CONNECTED oferă suport de 

echilibrare dinamică a sarcinii prin NanoGrid™ între MAI 

MULTE DISPOZITIVE. 

 
ÎNCĂRCĂTOR EV AVANSAT PENTRU VEHICULE 

ELECTRICE ȘI HIBRIDE PLUG-IN  

CHARGESTORM® CONNECTED este un încărcător EV de 
ultimă generație proiectat special pentru a fi sigur și ușor de 
utilizat. Este ideal pentru case, afaceri, parcări publice și 
asociații de locatari și îndeplinește toate standardele tehnice 
de siguranță necesare. Încărcătorul nostru EV este disponibil 
în mai multe modele diferite de cabluri de alimentare și de 
ieșire/încărcare. Unitatea poate fi, de asemenea, furnizată 
cu o priză Schuko pentru a fi utilizată cu încălzitorul 
motorului. Un cablu Ethernet conectează încărcătorul EV 
la internet. Dacă Ethernet nu poate fi utilizat, unitatea 
poate fi furnizată şi cu un modem 3G opţional. Conexiunea 
la internet este necesară pentru serviciile de portal și 
gestionarea aplicațiilor. Susținem integrarea cu toți 
operatorii majori în încărcarea automobilelor electrice. 

 

CONTROLUL APLICAȚIEI PRIN APLICAȚIA TAKING 
CHARGE 
Această aplicație simplă și ușor de utilizat vă permite să 
programați încărcarea, să vizualizați istoricul, să ajustați 
puterea de încărcare, să gestionați RFID, să gestionați 
actualizările de software și să reglați luminozitatea afișajului.  

Putere reglabilă de încărcare prin intermediul aplicației sau 
software-ului 

• Suport echilibrare sarcină dinamică NanoGrid™ 

• Siguranță încorporată, detectare defecțiuni 
împământare AC și DC, contor de energie 
integrat cu aprobare medie 

• Instalare ușoară și blocare protejată 
pentru întreținere 

• Temperatura ambientală de funcționare de la 

-30 °C la  +50 °C 

• Cititor RFID 

• OCPP 1.6 

• IP44 și IK10 

• Garanție de 2 ani 

 CHARGESTORM® CONNECTED  

ÎNCĂRCĂTOR MASINI ELECTRICE (EV)  

MONTAJ PE PERETE SAU 

MONTAJ PE STÂLP 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
MONTARE ȘI CONECTARE 

CHARGESTORM® CONNECTED  
este ușor de montat pe un perete cu  
doar 4 șuruburi. Poate fi montat și 
pe un stâlp standard de 60 mm 
(opțional) prin atașarea plăcii de 
montare la partea din spate a 
încărcătorului EV. Dacă trebuie să 
montați încărcătoare duble EV, 
furnizăm, de asemenea, un suport 
care poate suporta două încărcătoare 
EV spate în spate și până la patru 
prize de încărcare. Suportul stâlpului 
vă permite, de asemenea, să coaseți 
cablurile de alimentare și Ethernet 
direct în interiorul acestuia pentru o 
instalare ordonată și sigură. 

 
 

 
CALITATE GARANTATĂ CU CTEK 

Calitatea se află în centrul a tot ceea ce 
facem, siguranța, simplitatea și 
flexibilitatea caracterizând toate 
produsele și soluțiile noastre. Dacă aveți 
întrebări despre produsele noastre sau 
doriți informații suplimentare despre 
încărcarea EV, echipa noastră de 
Asistență Clienți este aici pentru a vă 
ajuta. Suntem lider global în soluții de 
gestionare a bateriilor și furnizăm 
produse în peste 70 de țări din întreaga 
lume. CTEK este, de asemenea, un 
furnizor OEM de încredere pentru mulți 
dintre cei mai prestigioși producători de 
vehicule din lume. 

Pentru mai multe informații sunati 
la +40726725677 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Opțional, poate fi combinat numai cu un 
încărcător EV cu dublă ieșire de tip 2. 
Înlocuirea uneia dintre prizele de tip 2. 

 

**Necesită ca încărcătorul EV să fie 
conectat la portalul de încărcare a 

serviciului cloud. 

***Depinde de model 

 

 

 

 

 
 

  CHARGESTORM® CONNECTED  
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VERSIUNE 1 

METODA DE ÎNCĂRCARE Mod 3 

CATEGORIE DE ÎNCĂRCARE Încărcare CA 

PRIZĂ*** Prize de tip 2 simple sau duble 

CABLU DE ÎNCĂRCARE FIX *** Un cablu de încărcare fix, bobinat/Două cabluri de 
încărcare fixe, bobinate 

CONECTOR VEHICUL *** Tip 1/Tip 2 

PRIZĂ SCHUKO *, *** 10 A/230 V 

TIP PRIZĂ SCHUKO *, *** CEE 7/3 

DISPOZITIV DE ACȚIONARE CU 
BLOCARE *** 

Da 

POZIȚIONARE Montare pe perete (standard), stâlp (opțional) 

 
ECHILIBRARE SARCINĂ *** 

Echilibrarea sarcinii (NanoGrid™ intern) este 
inclusă între prizele duble ale încărcătorului EV. 
Opțiuni pentru alte soluții de echilibrare a sarcinii 
între mai multe unități (NanoGrid™ Home, 
NanoGrid™ Local, NanoGrid™ Grid Controller). 

CONTOR DE ENERGIE MID intern aprobat 

NUMĂR DE FAZE*** 1 Fază/3 Faze 

CURENT DE ÎNCĂRCARE *** 6–32 A 

PUTERE ÎNCĂRCARE *** 1,4-22 kW 

FRECVENȚĂ 50 Hz 

TENSIUNE NOMINALĂ (INTRARE)*** 230 V/400 V 

CONECTOR INTRARE ALIMENTARE *** 
conector rapid 10 mm2

 pentru încărcătoare EV 1 
fază 16 mm2

 conector rapid pentru încărcătoare 
EV 3 faze 

TEMPERATURA AMBIENTALĂ DE 
FUNCȚIONARE 

-30 °C la  +50 °C 

UMIDITATE RELATIVĂ Până la 100% la 25 ° C 

ALTITUDINE < 2000 m 

GREUTATE*** Până la 24 kg 

DIMENSIUNILE INCINTEI (H X W X D) 449 x 282 x 160 mm 

MATERIALUL INCINTEI Plastic, Metal 

CULOAREA INCINTEI (METAL) Verde 

CULOAREA INCINTEI (PLASTIC) Negru 

BLOCAREA INCINTEI CHEIE 

DETECTAREA DEFECȚIUNILOR DE 
ÎMPĂMÂNTARE 

Detectare încorporată a defectelor de împământare, 
30 mA CA, 6 mA CC 

AUTENTIFICARE RFID, App 

CITITOR RFID Da 

STANDARD ETICHETĂ RFID ISO15693, ISO14443A (MIFARE) 

PROTOCOL DE COMUNICARE OCPP 1.6 

INTERFAȚĂ UTILIZATOR Simboluri LED 

Conectivitate Ethernet, 3G (opțional) 

SUPORT PENTRU APLICAȚII 
Ecranul telefonului inteligent, aplicația Take 
Charge **  pentru Android și IOS 

COMPATIBILITATE REȚEA PRINCIPALĂ IT-net, TN-net 

CONFORMITATE CE, IEC 61851-1, IEC 62196-2, IEC 61439-7 

APROBARE 
Descărcați declarația de conformitate de pe 
www.ctekemobility.com  

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA PĂTRUNDERII 
NEAUTORIZATE 

IP44 

PROTECȚIA ÎMPOTRIVA IMPACTULUI IK10 


