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Egenskaper

 ◼ Unik konstruktion för markintegration

 ◼ Access via app, RFID eller fjärrkontroll

 ◼ Upp till 22 kW laddeffekt

 ◼ Typ 2 anslutning och ett extra 230V uttag

 ◼ Automatisk låsfunktion 

 ◼ Tål 12,5 ton punktlast

 ◼ Kan integreras med flertalet molntjänster

 ◼ Patenterad teknik för vattendränage

Laddstation StreetPlug - 3,7 – 22 kW

Installation av laddstationer i stadsmiljö kan ibland vara besvärligt. 
I områden med begränsat utrymme kan det vara svårt att placera 
en fristående laddstation som riskerar att bli påkörd eller vandalise-
rad. Det kan även vara svårt att få fastighetsägarens tillåtelse på att 
montera laddboxar på fastighetens fasad i vissa områden.

Vår unika laddstation StreetPlug ger er möjlighet att integrera 
laddstationen med trottoaren eller gatan vilket ger en smart och 
diskret installation som erbjuder laddning upp till 22 kW. Detta 
gör StreetPlug till det självklara valet för dig som inte vill inkräkta 
på framkomligheten eller för dig som vill ha den mest diskreta 
laddstationen på marknaden. StreetPlug passar lika bra i stadsmiljö 
som hemma i garageuppfarten.

Dimensioner

Tekniska specifikationer

Dimensioner laddstation (LxBxH) 600 x 300 x 464 mm

Dimensioner hydroblock (LxBxH) 1200 x 300 x 300mm

Vikt 44,1 kg inkl. hydroblock

IP klassning IP67
Material HDPE plastdetaljer 

Hölje Rostfritt stål

Typ av anslutning Typ 2 & Schuko 230V

Max laddström 32A (22 kW)

Driftspänning 400 VAC 50 Hz

Energimätare MID godkänd

Temperaturområde -20°C till + 40°C

Statusindikering LED belysning

Kommunikation GPRS & TCP/IP

Kommunikationsprotokoll: OCPP 1,6

Auktorisering APP, RFID eller fjärrkontroll

Montering Markintegrerad

Punktlast 12,5 ton enligt NEN-EN 124 Class B125

Låsfunktion Automatisk

Likströmsskydd Ja

Dynamisk lastbalansering Nej

Berättigad för Grönt ROT Ja

Artikelnummer 800110
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Godkännanden

Korrekt installerad uppfyller StreetPlug följande standader:

Standard Beskrivning

NEN-EN-IEC 62196-1 Kontakter och kontaktboxar

NEN-EN-IEC 61851-1 Konduktiv laddning av elfordon

2006/95/EC Lågspänningsdirektivet
EMC Directive 2004/108/EC Elektromagnetisk kompabilitet

Part 1A Specifikation för integrerad nätanslutning

NEN1010 Lågspänningsinstallationer

EN-124 Class B 125 Punktlast 12,5 ton

NEN-EN 50102, IK08 Kapslingsklassificering


