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Műszaki információk
SICHARGE CC AC22
A 2x22kW-os AC töltőberendezés esetében a műszaki katalógusban foglaltakon túl a gyártó alábbi információkat közli:
- A töltőberendezés rendelkezik ,,B” típusú, 30 mA névleges hibaáramú áramvédőkapcsolóval (FI-relé, ÁVK, RCCD).
- Az egy töltőállomáson elhelyezett, legalább két töltőpont egyidejű, teljes értékű (22kW csatlakozónként, parallel,
egymástól független üzemeltetés, megfelelő hálózat és gépjármű esetén) használata maximális töltőteljesítménnyel,
mindkét töltőponton biztosított.
- A berendezés megfelel az IEC 61439 szabványnak, és rendelkezik CE minősítéssel.
- A töltőberendezés 2 db, a 2014/32/EU (MID) irányelv és a 43/2016. (XI. 23) NGM rendelet előírásainak megfelelő
fogyasztásmérővel szerelt, töltőcsatlakozóként egy-egy darabbal, a töltőberendezésen belül került elhelyezésre.
- A villamosenergiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény valamint a villamos energiáról szóló LCCCVI. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X 19.) kormányrendelet 27. számú mellékletében foglaltaknak megfelelő
hiteles mérés biztosított. A mérési adatokat a töltőberendezés továbbítja a BACKEND felé, a töltés adatok (CDR) a BACKENDen keresztül kiolvashatók, a diagnosztikai adatok (log fájlok) a BACKEND-en keresztül kiolvashatók.
- A töltőberendezés védettségi szintje az IEC 60529 és MSZ EN 60529 szabványok szerinti IP54-es, illetve az IEC 62262 és
MSZ EN 62262 szabványok szerinti IK10-es besorolású.
- A berendezés támogatja az OCPP 1.6 kommunikációs protokollt, és ingyenes OCPP 2.0 távoli upgrade lehetőséget biztosít,
rendszeres firmware fejlesztéssel, OCPP verziókövetéssel.
- A berendezés támogatja a valós idejű, kétirányú kommunikációt (a vételezett energiamennyiségre, az ügyfél
azonosítására, foglaltságra vonatkozó információk kijelzésére és folyamatos adatovábbításának céljára), online módon (Ethernet, GSM modul (4G technológia)).
- A berendezés alkalmas saját SIM kártya használatára, saját APN-en keresztül.
- A berendezés alkalmas ideiglenes internetkapcsolat hiányában (offline mód) biztonságos felhasználó azonosításra, töltés
engedélyezésre, indításra és leállásra: hitelesítésre, ha a kommunikáció a töltőpont és a BACKEND között üzemen kívül van
(helyben tárolt whitelist).
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A változatátások és hibák lehetőségét fenntartjuk. Az ebben a dokumentumban megadott információk csak olyan általános
leírásokat és / vagy teljesítményjellemzőket tartalmaznak, amelyek nem feltétlenül tükrözik a leírtakat, vagy amelyek a termék
továbbfejlesztése során módosíthatók. A kért teljesítményjellemzők csak abban az esetben kötelező érvényűek, ha ezek
kifejezetten szerződéses megállapodáshoz kötöttek.
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