
SMARTPOLE 

CHARGER 
Σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
Συνδυάζει φόρτιση και φωτισμό δρόμου
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ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ 

ΔΙΑΒΡΩΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV Ευρεία γκάμα 

χρωμάτων 
ΟΧΙ ΑΓΩΓΙΜΟ ΕΛΑΦΡΥ ΕΥΚΟΛΗ 

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΜΕΓΑΛΗ 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΑΝΤΟΧΗ 

Το SMARTPOLE CHARGER
προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα:

• φόρτιση αυτοκινήτου εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα φωτισμό
• • τη δυνατότητα διαμόρφωσης πρόσθετων επιλογών όπως
ασύρματο internet (WI - Fl), αισθητήρες κίνησης κ.λπ.

• • σεβασμός του αστικού χώρου - δεν χρειάζεται να
εγκαταστήσετε επιπλέον συσκευές

• • δυνατότητα γρήγορης και αποτελεσματικής επέκτασης του
δικτύου φόρτισης χρησιμοποιώντας το υπάρχον ενεργειακό
δίκτυο -εγκατάσταση σταθμού φόρτισης με αντικατάσταση της
υπάρχουσας στήλης

• • φωτισμός στηλών ως βέλτιστη θέση φόρτισης (χώροι
στάθμευσης, καθίσματα)

• • αντίσταση σε εξωτερικούς παράγοντες και βανδαλισμούς
- ο φορτιστής είναι τοποθετημένος μέσα στη στήλη

• πλήρης ασφάλεια - το σύνθετο είναι μονωτής, δεν αγωγός
ηλεκτρισμού
• δεν απαιτείται πρόσθετη κατανομή ισχύος

• εύκολη εξυπηρέτηση - αυτόματη ηλεκτρονική ενεργοποίηση
και απενεργοποίηση, εφαρμογή πελάτη ή ιστότοπος

Τομείς εφαρμογής:

• χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων
• χώρους στάθμευσης στους δρόμους
• συγκροτήματα κατοικιών, HoReCa, αεροδρόμια, σταθμοί

κ.λπ.
• χώρους στάθμευσης κοντά σε εμπορικά κέντρα
• χώρους στάθμευσης κοντά σε δημόσια ιδρύματα και

εταιρείες
• σταθμοί ανταλλαγής

ΠΟΛΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ CAR PARK ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ
ΚΕΝΤΡΑ

Τεχνικές παράμετροι του
SMARTPOLE CHARGER

Έξοδος: 3, 7 - 22kW *

Ρεύμα φόρτισης: 6-32 A *

Υποδοχή φόρτισης: 1 x 22kW

Υποδοχή: Type2

Ένδειξη της κατάστασης λειτουργίας: Δίοδοι LED 

Τροφοδοσία: 1-3 φάση 220V

απευθείας από το δίκτυο φωτισμού ή τη δική του τάση 

προστασίας.

Τάξη προστασίας: IP44

Υπηρεσία: αυτόματη ηλεκτρονική ενεργοποίηση και 

απενεργοποίηση, εφαρμογή πελάτη ή ιστότοπος

* ανάλογα με το τροφοδοσία

Καινοτόμος και ενδιαφέρων σχεδιασμός

Τα τυπικά χρώματα πουπεριλαμβάνονται στην 
προσφορά
- RAL 7042 - RAL 7035

Μπορείτε να δημιουργήσετε τον δικό σας
σχεδιασμό

ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΑ, ΛΟΓΟΤΥΠΟ, ΣΥΜΒΟΛΑ κ.λπ.
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