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Ładowanie
pojazdów elektrycznych
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W PROWA DZ ENIE
—

Pojazdy elektryczne stały się rzeczywistością.

Rosnące zaufanie w rozwój infrastruktury do ładownia oraz poszerzenie 
oferty pojazdów o coraz większym zasięgu, zaowocowały ciągłym 
wzrostem sprzedaży pojazdów hybrydowych i elektrycznych, 
które stanowią już realną opcję dla większości kierowców.

Nowoczesne systemy ładowania Circutor są wynikiem doświadczenia 
zebranego w wielu różnych dziedzinach; oferują rozwiązania 
dla każdej z potrzeb rynku: od ładowania na naszym miejscu 
parkowania do rozwiązań szybkiego ładowania lub bardzo szybkiego 
ładowania sprawdzającego się przy długich podróżach.
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Schuko

CHAdeMo Combo CCS

Tipo 1 Tipo 2

Jakiego przyłącza potrzebuje mój samochód?

Tryb 1 Tryb 2 Tryb 3 Tryb 4

Obecnie ze względu na szybkie rozpowszechnianie 
się samochodów elektrycznych, istnieje 
wiele przyłączy do ładowania.  Poniżej 
wymienione są najpopularniejsze i 
najbardziej standardowe przyłącza.

Podłączenie bezpośrednie 
pojazdu do sieci 
Niededykowane gniazdo 
elektryczne 
Kabel pojedynczy 
Ryzyko przegrzania.

Bezpośrednie podłączenie 
pojazdu do sieci
Niededykowane gniazdo 
elektryczne 
Kabel z urządzeniem 
komunikacyjnym i 
monitorującym ładowanie.

Bezpośrednie podłączenie 
pojazdu do sieci
Dedykowane gniazdo 
z monitorowaniem ładowania
Kabel dedykowany.

Pośrednie podłączenie 
pojazdu do sieci za pomocą 
ładowarki zewnętrznej
Zewnętrzne gniazdo elektryczne
bezpośrednie z monitorowaniem
ładowania. Kabel dedykowany.

Maksymalne napięcie: 230 Vac II
Maksymalne natężenie: 16 A II
Normy CEE 7/4

Maksymalne napięcie: 500 Vcc
Maksymalne natężenie: 200 Acc
Normy IEC 62196-1, UL 2551
Charakterystyka: Zgodnie z JEVS G105

Maksymalne napięcie: 250 Vac II
Maksymalne natężenie: 32 A II (do 7,2 kW)
Normy IEC 62196-2

Właściwości: Standard  SAE J1772

Maksymalne napięcie: 920 Vdc
Maksymalne natężenie: 250 Acc
Normy IEC 62196-2, IEC 62196-3
Charakterystyka: Złącze mieszane AC/DC

Maks. napięcie: 500 Vac III/ 250 Vac II
Maks. natężenie: 63 A III (do 43 kW) / 70 A II
Normy IEC 62196-2
Charakterystyka: ładowanie jednofazowe i 
trójfazowe

Czym są i ile trybów ładowania istnieje?

Tryb ładowania naszego pojazdu to seria parametrów 
związanych z rodzajem podłączenia, rodzajem kabla, 
prędkością ładowania, bezpieczeństwem i komunikacją 
pomiędzy naszym pojazdem i urządzeniem do ładowania. 
Aktualnie wyróżniamy 4 tryby ładowania:

Tryby ładowania

ac ac

system 
bezpieczeństwa

komunikacja

komunikacja komunikacjaac dcac

konwerter
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ePark / eNext Elite

Urban WB
Urban WB jest wersją do instalacji w ścianie należącą do naszej gamy 
Urban, przeznaczoną do miejsc, z których korzysta wielu użytkowników. Ta 
gama jest najbardziej wytrzymała ze względu na metalową obudowę.

 › Podwójne wyjście z kablem Typu 1, kablem Typu 2 i podstawą Typu 2
 › Moc ładowania: 7,4 / 22 kW na gniazdo (razem 14,7 / 44 kW) 
 › Równoważenie mocy między gniazdami
 › Zintegrowany pomiar energii MID
 › Czytnik RFID do uwierzytelniania i aktywowania ładowania - ISO 14443 A
 › Oddzielna ochrona mangetotermiczna i różnicowoprądowa na gniazdo
 › Protokół komunikacyjny OCPP 1.5 / 1.6
 › Możliwość dodania komunikacji 4G
 › Wymiary 382 x 222 x 928 mm

Instalacje

Parkingi wewnętrzne dla wielu użytkowników

 › Wyjścia kablowe Typu 1,
 › kable Typu 2 i podstawa Typu 2
 › Moc ładowania: 7,4 / 22 kW na gniazdo 
 › Zintegrowany licznik energii MID
 › Czytnik RFID do uwierzytelniania i 

aktywacji ładowania - ISO 14443 A
 › Protokół komunikacyjny OCPP 1.5 / 1.6
 › Możliwość dodania komunikacji 4G
 › Kompatybilny z systemem
 › zarządzania mocą DLM
 › Wymiary: 200 x 335 x 315 mm

Gama ePark jest wyposażona w:
 › Równoważenie mocy między gniazdami
 › (w zależności od modelu)
 ›

Gama eNext Elite jest wyposażona w:
 ›  4-calowy kolorowy ekran do
 › monitorowania ładowania
 › Komunikację Wi-Fi
 › Kompatyblina z urządzeniem CirBEON do 

zarządzania energią.

Gama ePark i eNext Elite jest najnowszą generacją urządzeń ładujących do instalacji w ścianie w 
miejscach, z których korzysta wielu użytkowników, te urządzenia mają następujące cechy wspólne:
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Urban

Urban Master-Slave

Urban Master-Slave DC

Stacje Urban są przeznaczone do ładowania na dworze,  gdzie 
są narażone na działanie czynników atmosferycznych, wiec takie 
urządzenia muszą być wytrzymałe oraz estetyczne.

 › Podwójne wyjście z kablem Typu 1, kablem Typu 2, podstawą Typu 2 i/lub Schuko
 › Moc ładowania: 3,6/ 7,4 / 22 kW na gniazdo (razem 7,4/ 14,7 / 44 kW) 
 › Równoważenie mocy między gniazdami
 › Zintegrowany pomiar energii MID
 › Czytnik RFID do uwierzytelniania i aktywowania ładowania - ISO 14443 A
 › Oddzielna ochrona mangetotermiczna i różnicowoprądowa na gniazdo
 › Protokół komunikacyjny OCPP 1.5 / 1.6
 › Możliwość dodania komunikacji 4G
 › Wymiary 1550 x 450 x 290 mm

Stacje Urban są przeznaczone do ładowania na dworze. Wyposażone są 
w system urządzeń „master-slave” do zarządzania wieloma punktami ładowania.

 › Wyjścia z kablem Typu 1, kablem Typu 2 lub podstawą Typu 2
 › Moc ładowania: 7,4 / 22 kW na gniazdo (razem 14,7 / 44 kW) 
 › Równoważenie mocy między gniazdami systemu Master/ Slave
 › Zintegrowany pomiar energii MID
 › Czytnik RFID do uwierzytelniania i aktywowania ładowania - ISO 14443 A
 › Ekran dotykowy odporny na zniszczenia TFT8”(Urban Master)
 › Oddzielna ochrona mangetotermiczna i różnicowoprądowa na gniazdo
 › Protokół komunikacyjny OCPP 1.5/1.6 
 › Możliwość dodania komunikacji 4G
 › Możliwość dodania terminala do płatności zbliżeniowych kartą płatniczą.
 › Wymiary 1550 x 450 x 290 mm

Stacje Urban są przeznaczone do ładowania na dworze. Wyposażone są 
w system urządzeń „master-slave” do zarządzania wieloma punktami ładowania.

 › Wyjścia z kablem Typu CSS2
 › Moc ładowania: 25 kW 
 › Równoważenie mocy między gniazdami systemu Master/ Slave
 › Zintegrowany pomiar energii MID
 › Czytnik RFID do uwierzytelniania i aktywowania ładowania - ISO 14443 A
 › Ekran dotykowy odporny na zniszczenia TFT8”(Urban Master)
 › Oddzielna ochrona mangetotermiczna i różnicowoprądowa
 › Protokół komunikacyjny OCPP 1.5/1.6 
 › Możliwość dodania komunikacji 4G
 › Możliwość dodania terminala do płatności zbliżeniowych kartą płatniczą.
 › Wymiary 1550 x 450 x 290 mm

Parkingi na dworze dla wielu użytkowników
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Raption 50 / 100

Raption 150 Compact

Urządzenia szybkiego ładowania Raption 
50 i 100 pozwalają na ładowanie okazyjne 
w przypadkach gdy potrzebne jest szybkie 
doładowanie.

 › Wyjścia z kablem CHAdeMO, CCS, COMBO 2 i 
kablem Typu 2 lub podstawą Typu 2

 › Moc ładowania Raption 50: 50 kW, Raption 
100: 100 kW :

 › Zintegrowany pomiar energii MID
 › Czytnik RFID do uwierzytelniania i 

aktywowania ładowania - ISO 14443 A

Urządzenia do szybkiego ładowania RAPTION 150 oferują maksymalną moc ładowania, 
które dostępne jest zarówno dla samochodów już istniejących, jak i dla przyszłych 
modeli, wychodząc w ten sposób na przeciw wymaganiom rynku. 

 › Wyjścia z kablem CHAdeMO i CCS, COMBO, 2
 › Moc ładowania: 150 kW :
 › Zintegrowany pomiar energii MID
 › Czytnik RFID do uwierzytelniania i aktywowania ładowania - ISO 14443 A
 › Ekran dotykowy TFT8” odporny na zniszczenia
 › Oddzielna ochrona mangetotermiczna i różnicowoprądowa typu B na gniazdo
 › Protokół komunikacyjny OCPP 1.5 / 1.6
 › Możliwość dodania terminala do płatności zbliżeniowych kartą płatniczą.
 › Możliwość działania jako Master w układzie z Urban Slave
 › Możliwość dodania komunikacji 4G
 › Wymiary: 510 x 1130 x 1810 mm

Instalacje

Na dworze

 › Ekran dotykowy TFT8” odporny na 
zniszczenia

 › Oddzielna ochrona mangetotermiczna i 
różnicowoprądowa typu B na gniazdo

 › Protokół komunikacyjny OCPP 1.5 / 1.6
 › Możliwość dodania terminala do płatności 

zbliżeniowych kartą płatniczą.
 › Możliwość działania jako Master w 

układzie z Urban Slave
 › Możliwość dodania komunikacji 4G
 › Wymiary: 350 x 940 x 1800 mm
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eHome

eHome Link

eNext

Gama eHome została stworzona do użytku w gospodarstwach domowych 
i montażu na ścianie. Optymalizowana, aby móc zaoferować dobry 
stosunek jakości do ceny oraz prostą i intuicyjną obsługę.

 › Wyjścia z kablem Typu 1, kablem Typu 2 lub podstawą Typu 2
 › Moc ładowania: 7,4 kW / 11 kW
 › Wskaźnik zakończenia ładowania.
 › Regulowana moc maksymalna
 › Kompatybilny z urządzeniem zarządzającym mocą CirBEON*
 › Zawiera uchwyty do kabli
 › Wymiary: 315 x 180 x 115 mm

Gama eHome została stworzona do użytku w gospodarstwach domowych 
i montażu na ścianie. Optymalizowana, aby móc zaoferować dobry 
stosunek jakości do ceny oraz prostą i intuicyjną obsługę.

 › Wyjścia z kablem Typu 1, kablem Typu 2 lub podstawą Typu 2
 › Moc ładowania: 7,4 kW / 11 kW
 › Wskaźnik zakończenia ładowania.
 › Regulowana moc maksymalna
 › Niewidzialność miernika, zgodnie ze Schematem 2 ITC-BT-52.
 › Wykrywanie prądu upływu 6mA DC
 › Komunikacja RS-485
 › Kompatybilny z urządzeniem zarządzającym mocą CirBEON*
 › Zawiera uchwyty do kabli
 › Wymiary: 315 x 180 x 115 mm

Gama eNEXT stanowi nową generację urządzeń przeznaczonych do użytku w 
gospodarstwach domowych i instalacji na ścianie. Wyposażona jest w komunikację 
bezprzewodową do sterowania ładowaniem przez aplikację mobilną.

 › Wyjścia z kablem Typu 1, kablem Typu 2 lub podstawą Typu 2
 › Moc ładowania: 7,4 / 22 kW
 › Wskaźnik zakończenia ładowania.
 › Regulowana moc maksymalna
 › Kompatybilny z urządzeniem zarządzającym mocą CirBEON*
 › Uwierzytelnienie przez Bluetooth
 › Aplikacja do sterowania ładowaniem
 › Wymiary: 200 x 335 x 315 mm
 › Zawiera uchwyty do kabli

Gospodarstwo domowe

* Więcej informacji na temat CirBEON znajduje się w broszurze produktu.
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