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Chargestorm Connected
Vår mest avancerade laddbox för
elbil och plugin-hybrid
Effekt upp till 22kW, även dubbla uttag/kablar
Inbyggd säkring och jordfelsbrytare
DC-detektor och MID-godkänd energimätare
Chargestorm Connected är vår mest anvancerade laddbox med
alla funktioner inbyggt. Chargestorm Connected innehåller vårt
kraftfulla styrkort CCU som ger användaren en mängd fördelar
och funktioner. Tack vare stark processorkraft kan denna enhet
även hantera dubbla Typ2-uttag/laddkablar och en dynamisk
lastbalansering.

FUNKTIONER & FÖRDELAR
Effekt från 3.7kW till 22 kW (väljs vid order)
Inbyggd säkring, jordfelsbrytare, MIDgodkänd energimätare och DC-detektor
Låsbar front för enkel installation/underhåll
Justerbar laddeffekt via app eller mjukvara
Typ2-uttag eller fast Typ1/Typ2 laddkabel
eller dubbla Typ2-uttag/laddkablar
Kompatibel med Chargestorm NanoGrid för
dynamisk lastbalansering
App-styrning av laddbox (iOS och Android)
Väggmontage som standard eller stolpmonteringskit som tillval
Schuko-uttag för motorvärmare finns som
tillval
Uppkopplingsbar mot Charge Portal
RFID

Uppkopplad laddbox och möjlighet till debitering
Chargestorm Connected kopplas upp via ethernetkabel mot
laddboxens styrkort, vid platser där ethernet ej kan nyttjas går
enheten även att beställa med ett 3G-modem. Uppkoppling
krävs för att nyttja portaltjänster och app-styrning. Vi stödjer
integration mot samtliga stora operatörer inom elbilsladdning,
fråga oss om råd kring betalningslösningar.
NanoGrid - Lastbalansering
Vår prisbelönta lastbalansering NanoGrid stödjs av
Chargestorm Connected. NanoGrid finns i tre olika nivåer som
väljs utifrån kundens behov. Lastbalanseringen sträcker sig får
vår dynamiska lastbalansering i villa till det externa apparatskåpet CGC som även kan trafo-mäta andra förbrukare i en större
fastighet/parkering. Lokal lastbalanering mellan Typ2-uttagen
inne i laddboxen är standard och sätts efter ett önskat värde via
mjukvara (säkringsstorlek som laddboxen är inkopplad mot).
Dubbla Typ2-uttag eller fasta laddkablar
När önskemål om att kunna ladda flera elbilar eller plugin-hybrider via samma laddbox finns möjligheten till dubbla Typ2uttag. Föredras fasta laddkablar istället för Typ2-uttag går
självklart även detta att välja vid beställning. Schuko-uttag för
inkoppling av motorvärmare går att kombinera med ett Typ2uttag eller en fast monterad laddkabel.
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App-styrning via “Taking Charge”
Vi tycker att det ska vara smidigt att ladda sin elbil, med vår
app-styrning blir detta verklighet. Med en enkel och användarvänlig app kan du bland annat schemalägga laddning, se historik, justera laddeffekt, hantera RFID, justera ljusstyrka på display samt
sköta mjukvaruuppdateringar. Smidigt? Helt klart. Appen är kostnadsfri för privatpersoner och kräver uppkoppling via ethernet eller
3G. Appen finns även för BRF, kontakta oss för mer information och
priser. Fler funktioner och förbättringar i appen släpps löpande.

TEKNISK
SPECIFIKATION
GRÄNSSNITT
MID-godkänd energimätare (MI003
- Annex B + D)
Ethernet - 100mbit
3G modem (tillval)
RFiD: Mifare 1K, Mifare 1K+, Mifare
Classic
LED-belysta symboler

KOMPABILITET
IEC61851-1 (Mode 3), IEC62192-2,
IEC61439-1
CE-märkt
Portal: OCPP v1.6

MILJÖ
Temperatur: -30 till +55 °C
Luftfuktighet: 5 till 95%
Kapsling: Metall & ABS-plast
IP44/IK10

ELEKTRICITET
Laddeffekt: 1.4 till 22kW
Schuko-uttag: 10A/230V (tillval)
Jordläckage: 30mA 4P
DC-detektor

MÅTT & VIKT
Bredd: 280mm
Höjd: 440mm
Djup: 160mm
Vikt: från ~ 10kg (enkeluttagare)

Charge Portal
Charge Portal är vår molnbaserade webbportal för tjänster kring
laddstationer. Oavsett om du är en elbilsförare som laddar ditt
fordon och vill se statistik, en elektriker som installerar laddstationer eller en administratör som hanterar betalning av elfordonsladdning kommer du att ha stor nytta av Charge Portal. Med Charge
Portal kan du ta bort och lägga till användare, administrera
RFID-taggar, exportera data, se förbrukningsstatistik, hantera schemaläggning, mjukvaruuppdateringar, larmhantering samt se status
från samtliga laddstationer.
All säkerhet och hårdvara är inbyggt
Chargestorm Connected är vår kompletta laddbox gällande både
funktion och säkerhet. Tack vare att vi bygger in alla komponenter
inne i laddboxen minskas installationskostnaden drastiskt. Innanför
skalet på Chargestorm Connected finns vårt styrkort CCU som
hanterar själva elbilsladdningen och har stöd för samtliga elbilar
och plugin-hybrider på marknaden. Inne i laddboxen finns även
säkring, jordfelsbrytare, DC-detektor, MID-godkänd energimätare
samt RFID. På våra enheter med dubbla Typ2-uttag/laddkablar
dubblerar vi även säkring, jordfelsbrytare, energimätare och
DC-detektor.
Väggmontage/stolpmontage och sy matning/nätverk
I standardutförande monteras Chargestorm Connected enkelt med
4st skruvar mot en vägg, vid placering som kräver stolpmontage
finns även detta som tillval. För att stolpmontera Chargestorm Connected monteras en fästplåt bakom- och mot själva laddboxen. När
fästet är monterat passar enheten på ett vanligt 60mm rör. Vid
önskemål om dubbla laddboxar på samma 60mm-rör finns även ett
dubbelt fäste som kan hantera två stycken laddboxar “back to
back” och upp till fyra stycken ladduttag. Med vårt nya stolpfäste
finns även möjlighet att sy både matning och ethernetnätverk
direkt inne i själva stolpfästet, en väldigt smidig och uppskattad
lösning vid installation.
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