
P-CHARGE Wallbox Duo byl vyvinut jako robustní nabíjecí stanice pro montáž na stěnu. 
Disponuje dvěma nezávislými nabíjecími body a pracuje v inteligentním režimu nabíjení 3 
(mode 3) v souladu s DIN IEC 61851-1. Tato technologie poskytuje uživateli vysokou elektrickou 
bezpečnost a různé možnosti ovládání. Zablokováním konektoru se zabrání neoprávněnému 
odpojení třetí osobou. P-CHARGE Wallbox Duo je moderními nabíjecími zásuvkami typu 2 
jistotou pro budoucnost a umožňuje vysoké nabíjecí výkony, což vede ke krátké době nabíjení.

P-CHARGE Wallbox Duo 
Kompaktní konstrukční provedení k montáži na stěnu pro 
rozdílné oblasti použití

•  S EWS-Box pro 3 režimy nabíjení podle IEC 61851-1
•  Možná integrace do Smart-Grid pomocí boxu EWS a externí programové aplikace

Rozměry v mm V / Š / H: 335 / 700 / 170
Hmotnost: cca 17 kg (v závislosti na variantě)
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TECHNICKÉ ÚDAJE

VYBAVENÍ
P-CHARGE  WALLBOX DUO

VOLITELNÉ VYBAVENÍ

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

SOUVISEJÍCÍ 
FORMY PROVEDENÍ

• 2 nezávislé nabíjecí body, nabíjecí zásuvka IEC 62196-2  
 typ 2
• vstupní napětí 400V AC 3-fázové
• výkon na výstupu 22 kW (2 x 11 kW)
• chránič RCD 16A na nabíjecí bod, stykač, elektroměr
• blokování motoru nabíjecích zásuvek

• EWS-Box (komunikační modul podle IEC 61851-1
    3 režimy nabíjení)
• 3 RGB-LED obslužná tlačítka na každý nabíjecí bod a  
    indikátor stavu
• čtečka karet RFID ke spuštění (volitelně) 
• síťovatelný přes komunikační rozhraní  Ethernet
• integrovaná stránka HTML pro vizualizaci a konfi guraci

• modul nouzového odblokování
• možná varianta 32A

•  Inovativní plastové opláštění twinsheet  (ABS) 
•  Snadno montovatelné
•  Technologické komponenty na hliníkové podložce

•  Způsob jištění: IP54

StandAlone
Carport
Private
Zakázkové opláštění na vyžádání
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Kompaktní konstrukční provedení k montáži na stěnu
pro různé oblasti použití

•  Robustní konstrukce k montáži na stěnu
•  Odolný proti povětrnostním vlivům, IP54
•  2 nabíjecí body IEC 62196-2 s blokováním
•  Bezkontaktní čtečka karet RFID (volitelně) 
•  Připojitelný na internet s podporou komunikačního modulu a externě ovladatelný
•  Intuitivní ovládání pomocí tlačítka LED
•  Režim nabíjení 3 (CP komunikace s vozidlem)
•  Chránič RCD, měřič činného výkonu a stykač na každý nabíjecí bod
•  Pohodlný přístup pro servisní techniky
•  Montáž možná na nebo pod omítku

P-CHARGE Wallbox Duo

Produkt fi rmy Schletter GmbH
Gewerbegebiet an der B15
Alustraße 1
83527 Kirchdorf / Haag i. OB
www.schletter.cz

Dalšíprodukty P-CHARGE 
stejně jako podrobné informace o našich 
produktech naleznete na www.p-charge.de
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Systém P-CHARGE fy Schletter je kompletní konstrukční série 
nabíjecích stanic pro elektromobily k použití při nejrůznějších 
požadavcích v soukromém a veřejném sektoru. Od jednoduchých 
nabíjecích stojanů pro elektrická jízdní kola, skútry a elektrická 
auta, přes kompletní parkovací systémy obchodních řetězců, 
komunálních garáží a parkovacích míst, až po kompletní nabíjecí a 
zúčtovací systémy pro vozový park budoucnosti – systém P-CHARGE 
je konfi gurován dle přání zákazníka. Jednotlivé stojany jsou podle 
požadavků vybaveny odpovídajícím systémem elektrických zásuvek.

P-CHARGE je centrální součást infrastruktury pro elektromobily, 
snadno se instaluje a je téměř bez nároku na údržbu. Díky modulární 
konstrukci a nejrůznějším provedením lze nabíjecí stanici optimálně 
integrovat do veřejných prostor. Intuitivní obsluha prostřednictvím 
displeje a velké obslužné prvky umožňují komfortní dobíjení více 
vozidel současně.

Série P-CHARGE byla vyvinuta speciálně pro použití v exteriérech. 
Vysoce jakostní hliníkové opláštění je odolné proti vlivům počasí 
a mechanickým vlivům. Sérii P-CHARGE lze ideálně kombinovat 
s naším Solar-Carport Park@Sol. Na přání lze přizpůsobit barevné 
provedení. Rozsáhlá ochranná zařízení, automatické vypnutí při 
přetížení, nebo elektrické poruše poskytují při používaní nejvyšší 
bezpečnost. P-CHARGE je integrovatelná do jakékoli infrastruktury 
díky různým modelům zúčtování a platebních systémů. Napojení do 
sítě nebo modul GSM jsou volitelně možné.

Individuální konfi gurací typů zásuvek Vám P-CHARGE nabízí 
maximální investiční jistotu: Jak druh a počet zásuvek, tak i nabíjecí 
napětí od 230/400 Voltů lze při objednávce individuálně sestavit. 
Každá stanice je konfi gurována dle zadání zákazníka.

Technické změny vyhrazeny.


