Proč zvolit řešení od Veefil?

Nízké nároky na místo
Až o 50% menší prostorové nároky než u srovnatelných konkurenčních řešení.
Umístitelné i tam, kam se jiná řešení nevejdou.

Nízká váha a jednoduchá manipulace
Verze 50kW váží například pouhých 165 kg, tedy cca 50% hmotnosti srovnatelných
konkurenčních řešení. Jednoduchá manipulace, nízké instalační náklady a nízké transportní
náklady

Minimální provozní a servisní náklady
Patentovaný chladící systém narozdíl od jiných vzduchem chlazených řešení minimalizuje
nutnost výměny filtračních komponentů. Díky tomu má zařízení minimální servisní
a údržbové náklady. Zařízení jsou konstruována pro venkovní provoz s krytím IP65.

Provoz bez obav
Aby byl provoz vašich zařízení ještě klidnější, dodáváme zařízení s 3letou zárukou,
kterou si můžete rozšířit až na 5 let provozu zařízení.

50-475 kW DC
rychlodobíjecí stanice

Jednoduché ovládání
Všechny dobíjecí stanice Veefil mají intuitivní ovládací rozhraní s podsvícenými ikonami,
které navedou každého uživatele a zjednoduší tak provoz zařízení.

Široké možnosti komunikace
Zařízení je možné dodat s kompatibilním SW řešením pro správu zařízení nebo je možné
ho integrovat do vašich stávajících řešení včetně POS systémů čerpacích stanic. Využijte
možnosti jednoduchého CLOUD řešení pro správu vašich dobíjecích stanic, ať už jsou
kdekoliv

Dlouhá životnost
Až 50 000 hodin MTBF (až 20 let provozu zařízení)
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Čas dobít váš business s řešeními Veefil přichází právě nyní.
Novinka z portfolia Gilbarco Veeder-Root nově dostupná i v ČR.

MÁME PRO VÁS ŘEŠENÍ
Kompaktní rychlodobíjecí stanice pro elektromobily
nabízí elegantní a přitom ekonomické řešení dobíjení elektromobilů pro vaši čerpací stanici, parkoviště,
obchodní dům nebo průmyslový provoz. Kompaktní, elegantní řešení, s minimem nároků na prostor
a přitom nízkými provozními náklady.
VAŠE VÝHODY
Konstruované pro venkovní použití s IP65,
Nema 3R a provozní teplotou od -35°C do
+50°C

Jednoduchá instalace vyžadující minimum
prostoru
Patentovaný chladící systém pro nízké provozní
a servisní náklady v kombinaci s dlouhou
životností
Kompatibilní s provozem čerpacích stanic PHM
včetně řízení pomocí standardních pokladních
systémů
Designové prvky dle přání zákazníka
Kompletní řešení od jednoho dodavatele
včetně SW řešení

Rychlodobíjecí stanice

Super dobíjecí stanice

50 kW DC FAST CHARGER

175 kW – 350 kW DC ULTRA-FAST CHARGER

POPIS

POPIS

Maximální viditelnost a bezpečnost díky
předním a zadním LED světlům pro zvýraznění
značky a snadné použití v noci
Vestavěná čtečka RFiD karet
Bezpečnostní stop tlačítko
3G/4G bezdrátová komunikace
Konstrukce z UV odolného polykarbonátu
s možností vlastního loga provozovatele
Univerzální zákaznický interface
Volitelné rozhraní připojení vozů například
CHADeMo nebo CCS (SAE Combo) atd.
Patentovaný chladící systém
Hliníkový základový rám

Maximální viditelnost a bezpečnost díky předním
a zadním LED světlům pro zvýraznění značky
a snadné použití v noci
Připraveno pro ovládání pomocí CLOUD řešení
správy dobíjecích stanic
Tap & Go' systém pro použití bezkontaktních karet
Minimální provozní a servisní náklady díky
patentovanému chlazení a krytí IP65
Navíjecí systém udržuje nabíjecí kabel vždy
ve správné poloze
Konstrukce z UV odolného polykarbonátu
s možností vlastního loga provozovatele
Intuitivní ovládání pomocí 15“ vestavěného
LCD displeje
Volitené rozhraní připojení vozů například
CHADeMo nebo CCS (SAE Combo) atd.
Nízké nároky na místo

TECHNICKÉ PARAMETRY
Připojení vozu: např. CCS a CHAdeMO
Výkon: až 50 kW
Požadované připojení: 380 – 480 V AC 3ø
Frekvence: 50-60 Hz
Krytí: IP65
Účinnost: >92 %
Faktor síly: 0,99
Provozní teplota: -35°C až 50°C
Připojení 3G a Gigabit Ethernet
RFiD technologie: MIFARE ISO/IEC14443A/B,
ISO/ IEC15693, ISO/IEC18000-3, FeliCa, NFC,
EMV 2.0
Komunikační protokol: OCPP 1.5 a 1.6J
Váha: 165 kg
Proudová ochrana: zkrat/přepětí: RCD
Rozměry: 2000 (V) x 750 (Š) x 330 (H) mm
Certifikace: CE, UL, CHAdeMO,
RCM, FCC, IC

TECHNICKÉ PARAMETRY
Připojení vozu: např. CCS a CHAdeMO
Modulární řešení od 175 kW do to 475 kW
Výstupní napětí: až 920 V @500 A
Výstupní proud až 500 A
Krytí: IP65 (pro dobíjecí stojan)
Účinnost: až 98,5 %
Provozní teplota: -35°C až 50°C
Rozměry: 1998 (V) x 980 (Š) x 525 (H) mm
RFID technologie: MIFARE ISO/IEC14443A/B,
ISO/ IEC15693, ISO/IEC18000-3, FeliCa,
NFC, EMV 2.0
Komunikační protokol: OCPP 1.5 a 1.6J
Součástí řešení je i komunikační a napájecí kabinet
viz schéma:
CLOUD-BASED
MANAGEMENT
SOFTWARE

Rychlá instalace – na malém
půdorysu, dobrá a lehká
umístitelnost

ISOLATION
TRANSFORMER

CENTRAL
CONTROL
UNIT

Vysoká přizpůsobitelnost
a možnosti rozhraní pro
bezproblémovou integraci

Téměř nulová údržba.
Obsahuje patentovanou technologii
chlazení kapalin.

POWER
UNITS

Power and control units can be positioned
up to 100m away for a discreet installation
on less expensive real estate.

VEEFIL-PK
USER UNIT

30 min.
dojezd
100 km

10 min.
dojezd
300 km*

ELECTRICITY (AC)
ELECTRICITY (DC)
COMMUNICATIONS

* Dobíjecí stanice Veefil-PK 350 kW je schopna nabít elektromobil
až na 350 km dojezdové vzdálenosti.

