UGV
CHARGERS

KATALÓG NABÍJACÍCH
STANÍC EV

UGV Chargers je výrobca nabíjacích staníc pre elektromobily. Špecialisti spoločnosti navrhujú a
vyrábajú nabíjacie stanice pre elektromobily, vyvíjajú softvér a mobilnú aplikáciu. UGV Chargers vyvíja
nabíjaciu infraštruktúru pre elektromobily, ako aj vlastnú sieť nabíjacích staníc.

Rýchlonabíjacie stanice
Okrem bežných nabíjacích staníc pre elektromobily vyrábajú UGV Chargers rýchlonabíjacie stanice s
výkonom od 20 do 160 kW s rôznymi typmi konektorov: Type1, Type 2, CHAdeMO, CCS. Sú schopné
nabiť 80 % batérie elektromobilu len za 40-60 minút, v závislosti od batérie auta.
Rýchlonabíjacie stanice sú inštalované na verejných parkoviskách, obchodných a kancelárskych
centierách, pri hoteloch a reštauráciach, fitness centierach a kozmetických salónoch, ako aj na čerpacích
staniciach aj popri diaľniciach.
Výhody rýchlonabíjacích staníc pre elektromobily UGV Chargers:
● Európske komponenty
● Možnosť rýchleho zvýšenia výkonu stanice
● Podpora platformy OCPP pre komerčné využitie na
diaľku
● Schopnosť prevádzkovať stanicu v režime Standalone
● Podpora kariet RFID
● Individuálna ochrana každého výkonového modulu a
spätná väzba naň
● Vybavené videokamerou (dodatočná možnosť)
● Vybavenie platobným terminálom (dodatočná
možnosť)
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Špecifikácie rýchlo DC nabíjacích staníc

VŠEOBECNÁ TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA
3P+N+PE (3P+PEN)
400 V AC ±10 %
50 / 60 Hz
V závislosti od výkonu stanice *
SPD typ 1 + 2 20/50 kA s monitorovaním vypnutia *
DC: 150 - 1000 V
Vysokorýchlostná poistka aR / 50kA
Relé na monitorovanie izolácie s alarmovými * a vypínacími výstupmi

AC zdroj
Striedavé napätie
Aktuálna frekvencia
Vstupný istič*
Ochrana proti prepätiu*
Rozsah výstupného napätia
Výstupná ochrana
Kontrola izolácie*
Vlastná spotreba energie:
● v pohotovostnom režime
● s vetraním
● s antikondenzačným ohrevom
Dĺžka kábla
Kontrola stavu zámku
Indikácia prevádzkových režimov stanice
Podpora protokolu OCPP
Prístup a autorizácia
Komunikácia
Telo stanice
Inštalácia
Trieda ochrany
Rozsah prevádzkových teplôt
Účiník
Antikondenzačný ohrev
Záruka

100 W
300 W
600 W
4.5 m
CHAdeMO
LED podsvietenie (indikuje úroveň nabitia batérie)
1.6
NFC / RFID karta (štandard Mifare), dotykový panel, mobilná aplikácia / web
Ethernet, WiFi, 3G / 4G
Práškovo lakovaný kov
Na podlahe
IP55 / IK10
-25 °C to + 50 °C
>0,98
500 W
24 mesiacov
* Signály z týchto zariadení sa zadávajú do všeobecného diagnostického systému

Ochranné systémy a príslušenstvo inštalované v rýchlonabíjacích staniciach
● individuálna ochrana každého výkonového
modulu a spätná väzba naň

● relé na monitorovanie izolácie, navrhnuté
ako samostatný prvok

● obmedzovač prepätia na vstupe a indikácia
jeho stavu

● antikondenzačný ohrev, automaticky sa
spúšťa v závislosti od úrovne vlhkosti a
teploty

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ovládač CHAdeMO
CCS Combo 2 ovládač
CHAdeMO konektor
CCS Combo 2 konektor
Mikroklimatický systém
Relé na monitorovanie izolácie
Bezpečnostné relé
Prepäťová ochrana na vstupe SPD
Relé a terminály

HLAVNÉ KOMPONENTY
SIEMENS AG
SIEMENS AG
Sumitomo Electric Device Innovations, Inc / Fujikura
Phoenix Contact
Alfa Electric / Blauberg
SIEMENS
SIEMENS / Phoenix Contact
ETI
Phoenix Contact
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Prehľad kompletnej zostavy nabíjacej stanice pre rýchle nabíjanie AC

LED PODSVIETENIE

ovládacie prvky a upevňovacie
body nabíjacieho kábla

VARIÁCIE

TFT DOTYKOVÝ PANEL

s vysokým jasom a grafickou
vizualizáciou procesu nabíjania
(možnosť H)

výkonom 20-160 kW
a sadou konektorov
CHAdeMO, CCS Typ 1/2

PLATOBNÝ TERMINÁL

SKVELY
ZISKOVÝ POTENCIÁL

ČÍTAČKA RFID KARIET

nabíjaním dvoch elektrických
vozidiel súčasne, vrátane
kombinácií CCS a CHAdeMO
(systém distribúcie energie)

PRÍSTUP
pre servis

SILNE

oceľové telo s práškovým
nástrekom do každého
počasia a stupňom krytia IP55

možnosť platiť bez registrácie v
mobilnej aplikácii (možnosť T)
pre rýchlu a jednoduchú
identifikáciu (možnosť R)

BEZPEČNOSŤ

tlačidlo núdzového zastavenia na
okamžité zastavenie nabíjania

INDIKÁCIA

percento nabitia elektromobilu

JEDNODUCHOSŤ
INŠTALÁCIE

rýchly spôsob inštalácie a diaľkové
uvedenie do prevádzky a spustenie

Modelový rad nabíjacích staníc
UGV

-

A

96

C

F

Akcent
značky

-

J 14

T

22 H 60 C 60

-

S

-

R M H

Simultánnosť DC portov
S: Jeden / Zapojený iba jeden DC port
D: Duálne/dva DC porty môžu fungovať
súčasne

Priebeh
vstupného napätia

A: AC/striedavý prúd
D: DC / jednosmerný prúd

Výstupný výkon portu

Príkon stanice v kW
Typ portu aktuálnej vlny
A: AC/striedavý prúd
D: DC / jednosmerný prúd
C: AC DC / kombinovaný

Typ stanice
W: Nástenné / nástenné
G: Zem / na podlahu
I: bezdrôtové / bezkontaktné
F: Formát mesta
FM: City Format Mini
M: Mobil / mobil

4: 3,5 kW pre O, J, T, S
7: 7 kW pre O, J, T
14: 14 kW pre O, J, T
20: 20 kW pre H, C
22: 22 kW pre O, T
30: 30 kW pre H, C
44: 44 kW pre O, T
60: 60 kW pre H, C
80: 80 kW pre H, C
90: 90 kW pre H, C
100: 100 kW pre H, C
120: 120 kW pre H, C

Možnosti

A: Zvuk
C: Fotoaparát
H: HMI / dotykový panel
M: Modem 3G/4G
R: RFID/NFC
T: platobný terminál
U: UPS

Typ portu

O: Výstup / Typ výstupu 2
J: J1772 / Type 1 cable / Type 2 cable
H: СHAdeMO
C: CCS / Combo2 / Combo1
G: GB/t
S: Schuko zásuvka
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Rýchle DC stanice Fast Charger

40 kW

Nabíjacie stanice Fast Charger v klasickom puzdre vybavené
jedným jednosmerným rýchlonabíjacím portom a môžu byť
navyše vybavené jedným AC portom podľa vlastného výberu.
Sú inštalované pevne na zemi.
Najnižšia cena, vysoká spoľahlivosť, požadovaná funkčnosť.

Jednoportové nabíjacie stanice DC (40) CHAdeMO alebo CCS Combo 2
Model
UGV-A40DG-H40-RM
UGV-A40DG-С40-S-RM
Typ konektora DC nabíjacieho portu *
CHAdeMO
CCS Combo 2
Režim nabíjania
Mode 4
Napájanie stanice / výstupný výkon DC
40 kW / 40 kW
40 kW / 40 kW
CHAdeMO – 40 kW bez zdieľania
CCS Combo 2 – 40 kW bez zdieľania
Maximálny výstupný výkon
výkonu
výkonu
Maximálny jednosmerný výstupný prúd
CHAdeMO – 100 А
CCS Combo 2 – 100 А
Dĺžka kábla (m)
4
Rozmery (VxŠxH)
1500x631x470 mm
Hmotnosť, kg
180
Nainštalované možnosti
NFC / RFID, 3G / 4G modem

* Ďalšie vybavenie s jedným AC portom na výber: Typ 1 - 7 kW alebo Typ 2 - 22 kW

DC

DC
AC

40, 60 kW

Rýchle DC stanice Fast Charger

Nabíjacie stanice Fast Charger v klasickom puzdre, vybavené dvomi DC
rýchlonabíjacími portami a jedným alebo dvomi AC pomalými nabíjacími
portami, dokážu nabiť najväčší počet modelov elektromobilov.
Sú inštalované pevne na zemi. Môžu mať rôzne konfigurácie z hľadiska výkonu
portov na nabíjanie.
Dva DC porty môžu pracovať súčasne s distribúciou energie.
Optimálna cena, vysoká spoľahlivosť, požadovaná funkčnosť.

Trojportové nabíjacie stanice DC (40/60) CHAdeMO + CCS Combo + AC Typ 2
Model
UGV-A62DG-H40С40T22-D-RMH
UGV-A82DG-H50C60T22-D-RMH
Režim nabíjania
Mode 4, Mode 3
DC nabíjacie porty
CHAdeMO а CCS 2
Kapacita stanice / výstupný výkon DC
62 kW / 40 kW
82 kW / 60 kW
Maximálny výstupný výkon
Maximálny jednosmerný výstupný prúd
AC nabíjací port *
Rozmery (VxŠxH)
Hmotnosť, kg
Nainštalované možnosti

CHAdeMO - 40 kW na port, 20 kW s
dvoma spustenými portami
CCS 2 - 40 kW na port, 20 kW s dvoma
spustenými portami

CHAdeMO porty - 50 kW na port,
30 kW s dvomi spustenými portami
CCS 2 - 60 kW na port, 30 kW s
dvoma spustenými portami

CHAdeMO - 100 А, CCS 2 - 100 А
CHAdeMO - 125 А, CCS 2 - 150 А
Type 2 - 22 kW
600х2150х600
220
240
NFC / RFID, 3G / 4G modem, dotykový panel

* Ďalšie vybavenie s jedným alebo dvoma portami na výber: Typ 1 - 7 kW, Typ 2 - 22 kW, Typ 2 - 22 kW
(zásuvka), Typ 1 + Typ 1, Typ 2 + Typ 2, Typ 1 + Typ 2 a iné kombinácie
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DC
AC

80, 120, 160 kW

Rýchle DC stanice Fast Charger

Najvýkonnejšie rýchlonabíjačky v klasickom puzdre vybavené
dvoma DC rýchlonabíjacími portami a jedným alebo dvomi AC
pomalými nabíjacími portami dokážu nabiť najväčší počet modelov
elektromobilov.
Sú inštalované na zemi. Môžu mať rôzne konfigurácie z hľadiska výkonu portov na
nabíjanie. Dva DC porty môžu pracovať súčasne s distribúciou energie.
Optimálna cena, vysoká spoľahlivosť, požadovaná funkčnosť.
Model
Režim nabíjania
DC nabíjacie porty
Kapacita stanice /
výstupný výkon DC
Maximálny výstupný
výkon
Maximálny jednosmerný
výstupný prúd
AC nabíjací port *
Rozmery (VxŠxH)
Hmotnosť, kg
Nainštalované možnosti

Trojportové DC nabíjacie stanice (80/120/160) CHAdeMO + CCS Combo + AC Type 2
UGV-A102DG-H50C80T22-D-RMH UGV-A142DG-H50C120T22-D-RMH
UGV-A182DG-H50С160-D-RMH
Mode 4, Mode 3
CHAdeMO а CCS 2
102 kW / 80 kW

142 kW / 120 kW

CHAdeMO - 50 kW na port 40 kW s
dvoma spustenými portami
CCS 2 - 80 kW na port, 40 kW s
dvoma spustenými portami

CHAdeMO porty - 50 kW na port 40
kW s dvoma portami
CCS 2 - 120 kW * na port, 80 kW s
dvoma spustenými portami

CHAdeMO - 125 А
CCS 2 - 200 А

280

182 kW / 160 kW
Porty CHAdeMO - 50 kW na port,
40 kW s dvoma spustenými
portami
CCS 2 - 160 kW * na port, 120 kW
s dvoma spustenými portami
CHAdeMO - 125 А
CCS 2 - 250 А

CHAdeMO - 125 А
CCS 2 - 250 А
Type 2 - 22 kW
800х1900х600
300
NFC / RFID, 3G / 4G modem, dotykový panel

350

* Kapacita CCS vyššia ako 100 kW sa dosiahne len za predpokladu, že napätie batérie EV je v rozsahu od 600 V do 800 V.
** Ďalšie vybavenie s jedným alebo dvoma AC portami na výber: Typ 1 - 7 kW, Typ 2 - 22 kW, Typ 2 - 22 kW (zásuvka), Typ 1 +
Typ 1, Typ 2 + Typ 2, Typ 1 + Typ 2 a iné kombinácie

60, 120, 160 kW

Rýchle DC stanice Fast Charger

DC

Najvýkonnejšie rýchlonabíjačky v klasickom puzdre sú vybavené tromi portmi na
rýchle nabíjanie jednosmerným prúdom. Okrem najbežnejších CHAdeMO a CCS
port GB/t umožňuje rýchle nabíjanie elektromobilov čínskej výroby.
Sú inštalované na zemi. Môžu mať rôzne konfigurácie z hľadiska výkonu portov na
nabíjanie. Dve alebo tri DC porty môžu pracovať súčasne s distribúciou energie.
Optimálna cena, vysoká spoľahlivosť, požadovaná funkčnosť.

Model
Režim nabíjania
DC nabíjacie porty
Kapacita stanice

Maximálny výstupný
výkon

Maximálny
jednosmerný výstup
Rozmery (VxŠxH)
Hmotnosť, kg
Nainštalované
možnosti

CHAdeMO
CCS
GB/t

Trojportové DC nabíjacie stanice (60/120/160) CHAdeMO + CCS Combo + GB/t
UGV-A82DG-H50C80G80-D-RMH UGV-A142DG-H50C120G120-D-RMH UGV-A182DG-H50С160G160-D-RMH
Mode 4, Mode 3
CHAdeMO, CCS 2 a GB/t
60 kW
120 kW
160 kW
CHAdeMO - 50 kW na port
CHAdeMO - 50 kW na port
CHAdeMO - 50 kW na port
CCS 2 - 120 kW* na port
CCS 2 - 160 kW* na port
CCS 2 - 60 kW na port
GB/t – 120 kW* na port
GB/t – 160 kW* na port
GB/t - 60 kW na port
Keď súčasne fungujú dva alebo tri
Keď súčasne fungujú dva alebo tri
Keď sú súčasne v prevádzke dva
porty, výkon sa medzi ne rovnomerne porty, výkon sa medzi ne rovnomerne
alebo tri porty, výkon je medzi ne
rozdelí (ale neprekročí maximálnu
rozdelí (ale neprekročí maximálnu
rovnomerne rozdelený.
kapacitu portu)
kapacitu portu)
CHAdeMO - 125 А
CHAdeMO - 125 А
CHAdeMO - 125 А
CCS 2 - 200 А
CCS 2 - 250 А
CCS 2 - 250 А
GB/t - 200 A
GB/t - 250 A
GB/t - 250 A
800х1900х600
280
300
350
NFC / RFID, 3G / 4G modem, dotykový panel

* Kapacity nad 100 kW pre CCS a GB/t sú dostupné len s napätím batérie EV od 600 V do 800 V
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Rýchlonabíjacie stanice CITY FORMAT

V rámci rozvoja mestskej infraštruktúry nabíjacích staníc pre elektromobily spoločnosť UGV
Chargers uviedla na trh rýchlonabíjaciu stanicu CITY FORMAT. Štýlový dizajn, karoséria
odolná voči vandalizmu, reklamná plocha so svetelnou reklamou a pohyblivá LED línia
navrchu – to všetko robí z rýchlonabíjacích staníc ideálne miesto na mestské diaľnice, ulice
a zastávky. Rýchlonabíjacie stanice EV možno dokonca nainštalovať na stĺp verejného
osvetlenia a pripojiť k napájaniu z trolejbusovej siete.
Na prednej strane nabíjacej stanice pre
elektromobily CITY FORMAT by UGV Chargers sú
na oboch stranách ďalšie osvetlené plochy, ktoré
môžete využiť na umiestnenie reklamy alebo
brandingu vašej spoločnosti (city-light).
Reklamné plochy nabíjacích staníc sú vybavené
bežiacim LED - line, ktorý Vás efektívne odlíši od
konkurencie. Získajte dodatočný pasívny príjem z
reklamy a zvýšte jedinečnosť svojej značky medzi
vlastníkmi EV.
Komerčné využitie CITY FORMAT je možné
pripojením k softvérovej službe cez protokol OCPP
do akejkoľvek siete.
Spoločnosť UGV Chargers je prevádzkovateľom
siete nabíjacích staníc EV, ku ktorej môžete pripojiť
svoju stanicu.

Prehľad kompletnej zostavy nabíjacej stanice CITY FORMAT

TFT DOTYKOVÝ PANEL
s vysokým jasom a grafikou
vizualizácia nabíjania
proces (možnosť H)

VARIÁCIE

výkonom 40 - 160 kW a
pomocou sady konektorov
CHAdeMO, CCS Typ 1/2

JAZDNÁ LED - LINE

dynamika priťahujúca pozornosť
reklama

CITY LIGHT

zapnuté ďalšie svetelné roviny
obe strany, slúžia na reklamu
alebo branding

BEZPEČNOSŤ
tlačidlo núdzového zastavenia na
zastavenie nabíjanie ihneď

SKVELÉ
POTENCIÁL ZISKU

nabíjaním dvoch elektrických
vozidiel v rovnakom čase vrátane
kombinácie CCS a CHAdeMO
(elektrický rozvodný systém)

SILNÝ

s práškovým nástrekom do
každého počasia oceľové
telo a stupňom krytia IP55

JEDNODUCHOSŤ
INŠTALÁCIA

rýchly spôsob inštalácie a diaľkové
uvedenie do prevádzky a
jednoduchy začiatok
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80, 120, 160 kW

Rýchle DC stanice CITY FORMAT MAX

CITY FORMAT MAX je vybavený osvetlenými sklenenými bočnými
plochami pre branding alebo reklamu (typ city-light). Rad LED vás
efektívne odlíši od konkurencie.
Ďalší pasívny príjem z umiestnenia reklamy na bočné plochy.

DC
AC

Dva DC porty môžu pracovať súčasne s distribúciou energie.
Nabíjacie stanice DC (80/120/160) CHAdeMO + CCS Combo + AC typ 1
Model

UGV-A87CF-H50C80J7-D-RMH

Režim nabíjania

Maximálny výstupný
výkon
Maximálny jednosmerný
výstupný prúd

CHAdeMO та CCS 2
87 kW / 80 kW

127 kW / 120 kW

167 kW / 160 kW

CHAdeMO - 50 kW na port 40 kW s
dvoma spustenými portami
CCS 2 80 kW na port, 40 kW s
dvomi spustenými portami
CHAdeMO - 125 А
CCS 2 - 200 А

CHAdeMO porty - 50 kW na port 40
kW s dvoma portami
CCS 2 120 kW * na port, 80 kW s
dvomi spustenými portami
CHAdeMO - 125 А
CCS 2 - 250 А

CHAdeMO porty - 50 kW na port
40 kW s dvoma portami
CCS 2 - 160 kW * na port, 120 kW
s dvoma spustenými portami
CHAdeMO - 125 А
CCS 2 - 250 А

AC nabíjací port *

Type 1 - 7 kW

Rozmery (VxŠxH)

2140х1320х410

Hmotnosť, kg
Nainštalované možnosti

UGV-A167CF-H50C160J7-D-RMH

Mode 4, Mode 3

DC nabíjacie porty
Kapacita stanice /
výstupný výkon DC

UGV-A127CF-H50C120J7-D-RMH

300

320

350

NFC / RFID, 3G / 4G modem, dotykový panel

* Kapacita CCS vyššia ako 100 kW sa dosiahne len za predpokladu, že napätie batérie EV je v rozsahu od 600 V do 800 V.
** Ďalšie vybavenie s jedným alebo dvoma AC portami na výber: Typ 1 - 7 kW, Typ 2 - 22 kW, Typ 2 - 22 kW (zásuvka), Typ 1 +
Typ 1, Typ 2 + Typ 2, Typ 1 + Typ 2 a iné kombinácie

40, 60, 80 kW

Rýchle DC stanice CITY FORMAT MINI

Závesná konštrukcia stanice CITY FORMAT MINI umožňuje jej inštaláciu bez zmenšenia
mestského pešieho priestoru a v blízkosti dopravnej infraštruktúry.
CITY FORMAT má osvetlené presklené bočné priestory - na branding alebo reklamu (typ
city-light). Rad LED vás efektívne odlíši od konkurencie. Získajte dodatočný pasívny príjem
z umiestnenia reklamy.

DC
AC

Nabíjacie stanice DC (80/120/160) CHAdeMO + CCS Combo + AC typ 1
Model

UGV-A47CFM-H40C40J7-S-RMH

Režim nabíjania

Maximálny výstupný
výkon
Maximálny jednosmerný
výstupný prúd

CHAdeMO та CCS 2
47 kW /40 kW

67 kW /60 kW

87 kW /80 kW

CHAdeMO - 40 kW na port, 20 kW s
dvoma spustenými portami
CCS 2 - 40 kW na port, 20 kW s
dvoma spustenými portami
CHAdeMO - 100 А
CCS 2 - 100 А

CHAdeMO porty - 50 kW na port, 30
kW s dvoma spustenými portami
CCS 2 - 60 kW na port, 30 kW s
dvoma spustenými portami
CHAdeMO - 125 А
CCS 2 - 150 А

CHAdeMO porty - 50 kW na port 40
kW s dvoma spustenými portami
CCS 2 - 80 kW na port, 40 kW s
dvoma spustenými portami
CHAdeMO - 125 А
CCS 2 - 200 А

AC nabíjací port *

Type 1 - 7 kW

Rozmery (VxŠxH)

1500х1000х400

Hmotnosť, kg
Nainštalované možnosti

UGV-A87CFM-H50C80J7-D-RMH

Mode 4, Mode 3

DC nabíjacie porty
Kapacita stanice /
výstupný výkon DC

UGV-A67CFM-H50C60J7-D-RMH

250

270

290

NFC / RFID, 3G / 4G modem, dotykový panel

* Ďalšie vybavenie s jedným alebo dvoma AC portami na výber: Typ 1 - 7 kW, Typ 2 - 22 kW, Typ 2 - 22 kW
(zásuvka), Typ 1 + Typ 1, Typ 2 + Typ 2, Typ 1 + Typ 2 a iné kombinácie
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Mobilné nabíjacie stanice

Spoločnosť UGV Chargers vyvinula riešenie pre rýchle nabíjanie elektrických vozidiel mimo
stacionárne nabíjacie stanice. Mobilná nabíjacia stanica na báze minibusu je vybavená
CHAdeMO, CCS Combo 2 a rýchlonabíjacie porty GB/t.
Spoločnosť UGV Chargers vyvinula riešenie pre
rýchle nabíjanie elektrickej energie Riešenie
kombinuje
40
kW
vnútorné
spaľovanie
motor-generátor a 40 kWh batéria. Celkom nabíjací
výstupný výkon je 80kW, môže byť vyvedený na
jeden port alebo rozdelenie medzi porty.
V podmienkach veľkej vzdialenosti medzi mestami a
slabo rozvinutá infraštruktúra nabíjania staníc, je
dôležité používať mobilné rýchle nabíjanie stanice,
ktoré dokážu nabiť 80 % elektromobilov batérie len
za 40-60 minút, v závislosti od auta batérie.
Jednosmerná mobilná nabíjacia stanica (80) CHAdeMO + CCS Combo 2 + GB/t

DC nabíjacie porty
Napájanie stanice
Výkon generátora (diesel/plyn)
Kapacita batérie
Maximálny výstupný výkon
Maximálny jednosmerný výstupný prúd
Nainštalované možnosti
Ďalšie možnosti služby

CHAdeMO, CCS 2, GB/t
80 kW
40 kW
40 kWh
CHAdeMO - 50 kW na port, 40 kW s dvoma spustenými portami
CCS 2 - 80 kW na port, 40 kW s dvoma spustenými portami
GB/t - 80 kW na port, 40 kW pri dvoch spustených portoch
CHAdeMO - 125 А
CCS 2 - 250 А
GB/t - 250 А
NFC / RFID, 3G / 4G modem, dotykový panel
Stroj na kávu, automat

Prehľad kompletnej zostavy mobilnej nabíjacej stanice

TFT DOTYKOVÝ PANEL
s vysokým jasom a grafikou
vizualizácia nabíjania proces

VARIÁCIE

pomocou sady konektorov
CHAdeMO, CCS Typ 1/2
alebo GB/t

MOBILITA

rýchle doručenie stanice do
požadovaného bodu
označeného zákazníkom

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

pre pohodlie používateľov, auto je
vybavené automatom na kávu a
predajným automatom

UGV
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AC nabíjacie stanice (pomalé)
AC nabíjacie stanice (pomalé) sú medzi klientmi UGV Chargers veľmi obľúbené.
Elektromobily síce nabíjajú pomalšie, no lákajú cenou.
Vyrábame jedno a dvojportové AC
nabíjacie
stanice.
Dvojportové
podlahové stanice sú inštalované na
voľných
plochách
do
veľkých
nákupných a obchodných centier, v
športových kluboch a pri reštauráciách
a iných prevádzkach.
Pokiaľ ide o stenové riešenia s jedným
portom, najčastejšie sa inštalujú na
malých administratívnych budovách, , v
súkromných domácnostiach.
AC
nabíjacie
stanice
fungujú
autonómne. Majú vodotesné telo
odolné voči vandalizmu a sú vybavené
zásuvkou alebo vstavaným káblom.

Komerčné využitie nabíjacích staníc UGV Chargers prebieha prostredníctvom
pripojenia k softvérovej službe cez protokol OCPP do akejkoľvek siete. Spoločnosť
UGV Chargers je prevádzkovateľom siete nabíjacích staníc EV, ku ktorej môžete
pripojiť svoju stanicu

Prehľad balíka AC nabíjacej stanice

LED PODSVIETENIE
nabíjacie porty a indikácia
stavu nabíjania

VARIÁCIE

výkonom 7 - 44 kW a
sadou konektorov Typ 1,
Typ 2, zásuvka

ODOLNÉ VOČI
VANDALIZMU

oceľové telo s práškovým
nástrekom do každého počasia
a stupňom krytia IP55

ČÍTAČKA RFID KARIET
pre rýchlu a jednoduchú
identifikáciu

SPOĽAHLIVOSŤ
ZARIADENÍ

vysoká kvalita
zostavenia vo všetkých
fázach

JEDNODUCHOSŤ
INŠTALÁCIE

rýchly spôsob inštalácie a diaľkové
uvedenie do prevádzky a
spustenie do prevádzky

UGV
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2-portové podlahové nabíjacie stanice AC, Model G

AC

Stacionárne komerčné pevne nabíjacie stanice. Nabíjačky UGV
sú určené na inštaláciu na území vášho podnikania.
Stanice sú vhodné na inštaláciu na čerpacích staniciach,
parkoviskách
obchodných
a
nákupných
centierách,
reštauráciách, blízko hotelov a iných obchodných zariadení.
Nabíjacie stanice podľa potreby zákazníka môžu byť doplnené o
porty na káble, zásuvky, alebo môžu byť kombinované (kábel +
zásuvka).
Inštalácia vyžaduje napájanie vyhradeného elektrického vedenia
na miesto jeho inštalácie v závislosti od jeho kapacity.

Nabíjanie elektromobilu z nabíjacej stanice tejto
konfigurácie bude trvať až 4 hodiny v závislosti od
kapacity batérie elektromobilu a úrovne nabitia.

Možnosti prevedenia
Rozmery (VxŠxH) 1265x430x195 mm

7 + 7 kW
UGV-A14AG-O7O7-R- 2 zásuvky Type 2
UGV-A14AG-J7T7-R - káble Type 1 (J1772) / Type 2.
UGV-A14AG-O7J7-R - kábel Type 1 (J1772) + zásuvka Type 2
UGV-A14AG-O7T7-R - kábel Type 2 + zásuvka Type 2
UGV-A14AG-J7J7-R - 2 káble Type (J1772)
UGV-A14AG-T7T7-R - 2 káble Type 2
Výkon - 7 + 7 kW, jednofázový
Prúd - 32 A na port
Vstavaný modul RFID

Podpora OCPP 1.6
LED indikácia prevádzkových režimov
Dĺžka kábla - 3 m.

UGV-A29AG-J7T22-R - kábel Type 1 + kábel Type 2 22 + 7
UGV-A29AG-O22J7-R - zásuvka Type 2 + kábel Type 1 (J1772)
UGV-A29AG-O7T22-R - zásuvka Type 2 + kábel Type 2
Výkon - 22 + 7 kW, 3-fázový / 1-fázový
Prúd - 32 A na port
Vstavaný modul RFID

Podpora OCPP 1.6
LED indikácia prevádzkových režimov
Dĺžka kábla - 3 m.

22
UGV-A44AG-O22O22-R – 2 zásuvky Type 2
UGV-A44AG-T22T22-R – 2 káble Type 2
UGV-A44AG-O22T22-R - zásuvka Type 2 + kábel Type 2
Výkon - 22 + 22 kW, 3-fázový
Prúd - 32 A na port
Vstavaný modul RFID

kW

+ 22 kW

Podpora OCPP 1.6
LED indikácia prevádzkových režimov
Dĺžka kábla - 3 m.
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Jednoportové nástenné nabíjacie stanice AC Komerčné, Model W

AC

Stacionárne nástenné komerčné elektrické nabíjacie stanice
UGV Chargers sú určené na inštaláciu na území vášho
podnikania.
Stanice sú vhodné na inštaláciu na čerpacích staniciach,
parkoviskách obchodných a v nákupných centrách, v blízkosti
reštauráciách, hotelov a iných obchodných zariadení.
Stacionárne nástenné nabíjacie stanice EV môžu byť
inštalované aj na území súkromného domu, na vlastnom
parkovisku alebo v garáži.
V tomto prípade je možné nekomerčné využitie nabíjacej
stanice. Inštalácia vyžaduje vyhradenú napájaciu linku na
miesto inštalácie v závislosti od jej kapacity.
Nabíjanie elektromobilu z nabíjacej stanice tejto
konfigurácie bude trvať až 4 hodiny v závislosti od
kapacity batérie elektromobilu a úrovne nabitia.

Možnosti prevedenia
Rozmery (VxŠxH) 550х330х170 mm

UGV-A7AW-O7-R – zásuvka Type 2 7 kW
UGV-A7AW-J7-R – kábel Type 1 (J1772)
Výkon - 7 kW, jednofázový
Prúdová sila - 32A
Vstavaný modul RFID
Podpora OCPP 1.6
LED indikácia prevádzkových režimov
Dĺžka kábla - 3 m.

UGV-A22AW-T22-R – kábel Type 2
UGV-A22AW-O22-R – zásuvkaType 2

22 kW

Výkon - 22 kW, 3-fázový
Prúdová sila - 32A
Vstavaný modul RFID
Podpora OCPP 1.6
LED indikácia prevádzkových režimov
Dĺžka kábla - 3 m.
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2-portové nástenné nabíjacie stanice AC Komerčné, Model W

AC

Nabíjacie stanice podľa potreby zákazníka môžu byť
doplnené o: porty na káble, zásuvky, alebo môžu byť
kombinované (kábel + zásuvka).
Možnosti prevedenia
Rozmery (VxŠxH) 650х330х170 mm

7 + 7 kW

UGV-A14AW-O7O7-R – 2 zásuvky Type 2
UGV-A14AW-J7T7-R – 2 káble Type1(J1772)/Type 2
UGV-A14AW-O7T7-R – kábel Type 2 + zásuvka Type 2
UGV-A14AW-J7J7-R – 2 káble Type 1
UGV-A14AW-T7T7-R – 2 káble Type 2
Výkon - 7 + 7 kW, jednofázový
Prúd - 32 A na port
Vstavaný modul RFID
Podpora OCPP 1.6
LED indikácia prevádzkových režimov
Dĺžka kábla - 3 m.

UGV-A29AW-O7O22-R – 2 zásuvky Type 2 22 + 7 kW
UGV-A29AW-J7T22-R – 2 káble Type 1(J1772) + Type 2
UGV-A29AW-O22J7-R – zásuvka Type 2 + kábel Type 1(J1772)
UGV-A29AW-O7T22-R – zásuvka Type 2 + kábel Type 2
Výkon - 22 + 7 kW, 3-fázový / 1-fázový
Prúd - 32 A na port
Vstavaný modul RFID
Podpora OCPP 1.6
LED indikácia prevádzkových režimov
Dĺžka kábla - 3 m.

UGV-A44AW-O22O22-R – 2 zásuvky Type 2 22 + 22 kW
UGV-A44AW-T22T22-R – 2 káble Type 2
UGV-A29AW-O22T22-R – zásuvka Type 2 + kábel Type 2
Výkon - 22 + 22 kW, 3-fázový
Prúd - 32 A na port
Vstavaný modul RFID
Podpora OCPP 1.6
LED indikácia prevádzkových režimov
Dĺžka kábla - 3 m.
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Jednoportové nástenné komerčné AC nabíjacie stanice
s umiestnením na elektrických nabíjacích stĺpoch

Stacionárne nástenné komerčné nabíjacie stanice pre
elektromobily UGV Сhargers v kombinácii s elektrickým
generátorom na solárnych paneloch sa inštalujú na stĺpy
elektrického osvetlenia alebo špeciálne elektrické nabíjacie
stĺpy.
Nabíjacie stanice EV v tejto kombinácii sú vybavené
konektorom typu 2 (7 kW) pre nabíjanie elektromobilov
alebo zásuvkou typu F (220 V, Shuko) pre nabíjanie
elektrobicyklov, kolobežiek a pod.
Stanice sa ponúkajú na inštaláciu na stĺpy elektrického
osvetlenia pozdĺž ciest v miestach, kde je povolené
parkovanie.
Stanice môžu byť napájané solárnou energiou s napájaním
z elektrickej siete v závislosti od intenzity slnečného
žiarenia.

SOLÁRNE PANELY

na nabíjanie elektromobilov
solárnou energiou

LED PODSVIETENIE
nabíjacie porty a indikácia
stavu nabíjania

AC

ČÍTAČKA RFID KARIET
pre rýchlu a jednoduchú
identifikáciu

VARIÁCIE

na súprave konektorov
Typ 2, zásuvka (Shuko)

ANTI-VANDAL

telo odolné voči poveternostným
vplyvom z ocele s práškovým
nástrekom a stupňom krytia IP55

JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA
rýchly spôsob inštalácie a diaľkové
uvedenie do prevádzky a spustenie

UGV
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Mobilná aplikácia UGV Chargers / webová stránka ugv.ua
on-line služba na nabíjanie elektromobilov a platenie za relácie, ako aj
platforma pre technický monitoring a dispečing.
V aplikácii UGV Chargers / na webovej stránke sú k dispozícii
nasledujúce položky:
vyhľadávanie staníc na mape
navigácia k zvolenej stanici
vykonávanie nabíjacej relácie
možnosť rezervácie stanice
mobilná peňaženka na platenie relácií
06.01.20 16:43

Звантажити з

Завантажити з

štatistiky všetkých nabíjacích relácií
spoplatnenie prijímania správ
možnosť nabíjania elektromobilu bez
registrácie v režime „hosť“
Stiahnite si mobilnú aplikáciu UGV Chargers a
spravujte svoj osobný účet.
Môžete sa tiež zaregistrovať a používať
svoj osobný účet cez webovu stránku

Pohodlné užívateľské menu – rozhranie je zabudované do nabíjacej stanice
Klient vidí všetky parametre procesu nabíjania, vrátane úrovne aktuálneho nabitia batérie
elektromobilu.
Systém dotykovej obrazovky
poskytuje odolnosť a znižuje
riziko mechanického
opotrebovania fyzických
tlačidiel.
Pohodlné menu s
viacjazyčnou podporou:
ukrajinčina, ruština,
angličtina.
Vysoko kvalitný a detailný
obraz.
Možnosť vložiť reklamný obsah, keď je stanica v pohotovostnom
režime.
UGV
CHARGERS
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Prehľad konektorov
Štandardný 5-kolíkový AC konektor pomalého nabíjania. Nabíjanie prebieha z
jednofázovej AC siete s napätím 230 V, prúdom 32 A (maximálny výkon 7,4 kW)
Typické pre väčšinu amerických a ázijských áut.

Type 1

Type 2

CHAdeMO

7 pinový konektor pre pomalé nabíjanie striedavým prúdom (AC). Nabíjanie sa
vykonáva z jednofázovej alebo trojfázovej siete striedavého prúdu s napätím do
400 V, prúdom do 63 A (maximálny výkon do 74 kW)
Typické hlavne pre európske autá a množstvo čínskych áut po úprave.
2-pinový konektor pre rýchle nabíjanie jednosmerným prúdom (DC). Používa sa
na výkonných staniciach pracujúcich v režime Mode 4, na nabíjanie
jednosmerným prúdom do 125 A s napätím do 500 V, (maximálny výkon do 62,5
kW).
Používa sa na nabíjanie väčšiny japonských, amerických a niektorých
európskych vozidiel.

Kombinovaný konektor pre rýchle nabíjanie jednosmerným prúdom (DC) a
pomalé nabíjanie striedavým prúdom (AC). Na výkonných staniciach dokáže
nabíjať jednosmerným prúdom do 250 A s napätím 200-1000 V, (maximálny
výkon do 160 kW).
Konektor CCS Combo 1 je kombinovaný konektor J1772, bežný v USA a
Japonsku.
CCS
Combo 1/2 CCS Combo 2 v kombinácii s typom 2, typickým pre európske autá a bežným v
európskych staniciach spolu s CHAdeMO.

Nabíjacie stanice EV Nabíjačky UGV sú certifikované podľa európskych a
ukrajinských noriem

Vyhlásenie o zhode

Európske osvedčenie
o zhode

Vyhlásenie o zhode
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