INCH
LITE

LAYING GROUNDS
FOR A LASTING
E-MOBILITY

Для зарядок в
загальнодоступних
паркінгах

Для індивідуальних
парко місць з
обмеженим
доступом

Безпечно та просто

Для парковок
житлових комплексів

USE CASES

Для приватних
будинків

INCH
LITE

INCH Lite

INHC Lite – доступний за ціною
зарядний пристрій, що має дізайн
INHC Номе. Отже це стильно,
надійно та виготовлено зі стійких
матеріалів.
INCH Lite виконує безпечну зарядку
в домашніх умовах за допомогою
вбудованого електричного захисту
та простого режиму «Plug & play» «Підключись та користуйся». В той
же час, зручний утримувач кабелю
дозволяє
утримувати
зарядний
кабель
подалі,
коли
він
не
використовується.
Завдяки мінімалістичному підходу та
інтерактивній модернізації опцій,
INCH Lite забезпечує максимум
зручностей без додаткових витрат:
• спрощений інтерфейс користувача
із світлодіодним індикатором стану
пропонує достатньо інформації для
щоденного
безперебійного
використання.
•
більший
розмір
корпусу
забезпечує достатньо місця для
вбудованого електричного захисту.
• простий режим «Plug & play» з
попередньо
встановленою
конфігурацією забезпечує швидкий
монтаж станції та її використання.
•
Міцний
алюмінієвий
корпус
зберігає компоненти в безпеці та
надійності, тим самим збільшуючи
термін служби зарядного пристрою.

Оновлення INCH Lite до інтерактивної

Додаткове оновлення надає власникам станцій INCH доступ
до найновіших технологічних стандартів та вигод від
інтерактивної технології зарядки.

Максимальна потужність
зарядки
Модифікація для замовлення

7,4 kW (1 x 32 A) або 22 kW (3 x 32 A) з
можливістю регулювання
Type 2 розетка або
Type 2 інтегрований кабель зарядки

Рівень захисту

IP 56, IK 10

Електричний захист

Датчик несправності струму RCD type A
+ DC 6 mA, інші - опціональн о

Установка та ідентифікація
користувача

Plug & play (без ідентифікації)

EV коммунікація

IEC 61851 підтримується

Кластерізація (мережа)

не підтримується

Лічильник енергії

опціонально

Інтеграція з Розумним
Будинком (Smart building)

не підтримується

Інтерфейс користувача

LED-індикатори стану

Матеріал

корпус з алюмінію, кришка з полікарбонатом
Lexan

Доступні кольори

сірий графіт, Graphite Grey

INCH LITE

ETREL надає всі компоненти для
створення мереж станцій зарядки
електромобілів. Інтерактивні
зарядні станції INCH у поєднанні з
програмним забезпеченням для
управління зарядкою OCEAN
можуть слугувати основою бізнесу
в галузі e-mobility.

40+
Світ
Рішення Etrel
використовуються
в більш ніж 40 країнах світу.

Scan the code and
visit www.etrel.com
to learn more about
our company.
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