Webasto Next
w tym portal i aplikacja Webasto ChargeConnect
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Urządzenie naścienne t = 116 mm
z ramą montażową
225 mm

Webasto Next – cechy:


Skalowalna moc ładowania do 11lub 22 kW, możliwość wyboru
długości kabla 4,5 m lub 7 m



Zarządzanie stacją dzięki platformie Webasto ChargeConnect
(dostęp przez aplikację i portal)



Zawsze online dzięki transmisji danych w czasie rzeczywistym z
wallboxa do platformy Webasto ChargeConnect



Uwierzytelnianie na stacji ładowania za pomocą Scan & Charge w
aplikacji Webasto ChargeConnect



Integracja z systemami zarządzania energią poprzez Modbus TCP



Dynamiczne zarządzanie obciążeniem *



Zintegrowany moduł licznika do monitorowania i raportowania
zużycia energii



Wygodna konstrukcja produktu z zawieszeniem kabla i wtyczką



Oszczędność kosztów instalacji dzięki zintegrowanemu



Przyjazna dla użytkownika konfiguracja za pośrednictwem

zabezpieczeniu różnicowo-prądowemu DC
połączenia Wi-Fi i aplikacji Webasto Charger Setup dla
instalatorów

* Dostępne od 2022 roku poprzez aktualizację w chmurze

Dane techniczne
Paramentry elektryczne
Prąd znamionowy (A) (konfigurowalne
wartości mocy przyłączeniowej)

16 lub 32
1-fazowy lub 3-fazowy
Stacja ładowania jest konfigurowalna w krokach co 1A

Napięcie sieciowe (V AC)

230 / 400 (Europa)

Częstotliwość sieci (Hz)
Układ sieci

TN / TT (1 faza i 3 fazy)
IT (tylko 1 faza)
Splitphase (L1+L2, without N)

Klasa EMV

Emicja zakłóceń: klasa B (obszary mieszkalne, biznesowe, komercyjne)
Odporność: obszary przemysłowe

Kategoria przepięciowa

III zgodnie z EN 60664

Klasa ochrony
Urządzenia ochronne
Zintegrowane urządzenia ochronne
Rotacja faz

I
Wyłącznik różnicowo-prądowy RCD typu A i wyłączniki nadprądowe muszą
być zapewnione po stronie instalacji
Zabezpieczenie różnicowoprądowe DC
Automatyczne wykrywanie błędnej sekwencji faz

Złącza
Montaż
Doprowadzenie kabla
Przekrój przewodu

Przewód ładowania

Montaż na ścianie i na podstawie (trwałe podłączenie)
Na ścianie lub w ścianie
Przekrój poprzeczny kabla połączeniowego (Cu) z
uwzględnieniem warunków lokalnych:
6 lub 10 mm² dla 16 A i 10 mm² dla 32 A
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Napięcie wyjściowe (V AC)
Maks. moc ładowania (kW)

230 / 400
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OCPP 1.6 J (OCPP 2.0 ready), Modbus TCP
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225 x 447 x 116
11 kW: 46 (\MCDNGO 45 m)
53 (\MCDNGO 7 m)
22 kW: 57 (\MCDNGO 45 m)
68 (\MCDNGO 7 m)
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11 kW: -30 Fo 55
22 kW: -30 Fo +45
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Sprawdzone kompatybilne systemy zarządzania energią (EMS)
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Integracja z różnymi systemami zarządzania energią (EMS) w przygotowaniu
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