
Σταθμοί φόρτισης witty 

Νέες 
τεχνολογίες 
ηλεκτροκίνησης
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Λύσεις φόρτισης  
για ηλεκτρικά 
και υβριδικά 
plug-in οχήματα

Ολοκληρωμένες λύσεις ηλεκτροκίνησης

Η τεχνολογία της ηλεκτροκίνησης αλλάζει συνεχώς 
τα δεδομένα στην αγορά αυτοκινήτου παγκοσμίως.  
Μόνο την τελευταία πενταετία από το 2015 
οι πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών 
αυτοκινήτων στην Ευρώπη τριπλασιάστηκαν, 
πλησιάζοντας τις 230.000, ποσότητα που αγγίζει 
το 4,5% της συνολικής αγοράς. 
Η τάση αυτή δημιουργεί νέες ανάγκες για αύξηση 
των διαθέσιμων σταθμών φόρτισης σε ιδιωτικούς 
και δημόσιους χώρους. Η επένδυση σε εγκατάσταση 
σταθμών φόρτισης, αποφέρει μια υπεραξία, ιδιαίτερα 
σε επαγγελματικούς χώρους που απευθύνονται 
στο ευρύ κοινό, καλύπτοντας τις σημερινές αλλά 
και τις μελλοντικές ανάγκες της ηλεκτροκίνησης και 
προσελκύοντας νέους επισκέπτες. 
Όποιες και αν είναι οι ανάγκες της εγκατάστασης, 
οι σταθμοί φόρτισης witty της Hager αποτελούν 
την ιδανική λύση για αυτή την επένδυση.
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witty.premium

witty.home
Μέθοδος φόρτισης: Mode 3 (Type 2 με προστασία), Mode 2 (σούκο) 
Ισχύς: 7 ή 22kW
Πρόσβαση: ελεύθερη
Αριθμός ηλεκτρικών αυτοκινήτων: 1
Τοποθέτηση: επίτοιχη ή επιδαπέδια σε στήλη
Υλικό: πολυεστερικό ανθεκτικό σε ακτίνες UV
Προστασία: IP54 - IK10 

Μέθοδος φόρτισης: Mode 3 (Type 2 με προστασία), Mode 2 (σούκο) 
Ισχύς: 7 ή 22kW 
Πρόσβαση: μέσω κάρτας RFID 
Αριθμός ηλεκτρικών αυτοκινήτων: 1 
Τοποθέτηση: επίτοιχη ή επιδαπέδια σε στήλη 
Υλικό: πολυεστερικό ανθεκτικό σε ακτίνες UV
Προστασία: IP54 - IK10 

witty.park
Μέθοδος φόρτισης: Mode 3 (Type 2 με προστασία), Mode 2 (σούκο) 
Ισχύς: 2 x 22kW
Πρόσβαση: μέσω κάρτας RFID & απομακρυσμένου server (OCPP)
Αριθμός ηλεκτρικών αυτοκινήτων: 2 
Τοποθέτηση: επίτοιχη ή επιδαπέδια σε στήλη 
Υλικό: ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 
Προστασία: IP54 - IK10 

Μια γκάμα
με πολλά πλεονεκτήματα
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Μέθοδοι φόρτισης Mode 2 και Mode 3
Οι σταθμοί φόρτισης witty υποστηρίζουν τη μέθοδο φόρτισης Mode 3 που 
αποτελεί τον ασφαλέστερο και ταχύτερο τρόπο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. 
Κατά τη φόρτιση σε Mode 3 μεταφέρεται υψηλή ηλεκτρική ενέργεια από  
τον σταθμό στο όχημα η οποία μπορεί να φτάσει τα 22kW. Η μέθοδος Mode 3 
επιτυγχάνεται μέσω της πρίζας προτύπου Type 2* με μέγιστο ρεύμα φόρτισης  
τα 32A (ταχεία φόρτιση). Προαιρετικά υποστηρίζεται και η μέθοδος Mode 2, 
μέσω πρίζας σούκο με ρεύμα έως 10Α (αργή φόρτιση). 

*αποτελεί το πιο διαδεδομένο πρότυπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Φόρτιση με απόλυτη ασφάλεια
Όπως απαιτείται από το πρότυπο IEC EN 61851 ακολουθούνται όλα τα πρωτόκολλα 
ασφαλείας, όπως για παράδειγμα ο έλεγχος της αντίστασης της γείωσης που σε 
περίπτωση ανίχνευσης σφάλματος στη γείωση η διαδικασία φόρτισης διακόπτεται. 
Εκτός αυτού, η πρίζα Type 2 έχει σχεδιαστεί ειδικά για να παρέχει τη μέγιστη 
ασφάλεια καθώς περιλαμβάνει ηλεκτρονική κλειδαριά η οποία δεν επιτρέπει  
την απομάκρυνση του βύσματος κατά τη διάρκεια φόρτισης, προστασία με κλείστρο 
ασφαλείας με σκοπό την αποτροπή εισόδου μη συμβατού βύσματος και αποτελεί 
στάνταρ εξοπλισμό σε όλη την γκάμα σταθμών φόρτισης της Hager.

Ποιότητα, λειτουργικότητα, design
Η γκάμα σταθμών φόρτισης witty είναι κατάλληλη για εξωτερική χρήση,  
με χαρακτηριστικά όπως αντοχή στην κρούση IK10, βαθμό προστασίας IP54  
και περίβλημα από UV-resistant πολυεστερικό υλικό (home & premium) ή 
ανοξείδωτο χάλυβα (park). Τα χαρακτηριστικά αυτά, ο εργονομικός σχεδιασμός 
και η φιλικότητα προς τον χρήστη, έδωσαν στη Hager το διάσημο βραβείο   
Red Dot Design Award για τις εκδόσεις home και premium.

Επιπλέον πλεονεκτήματα
Οι σταθμοί witty παρέχουν δυνατότητα φόρτισης σε αναμονή ώστε η φόρτιση 
να ξεκινά με την έναρξη του νυχτερινού τιμολογίου. Η ισχύς τους ρυθμίζεται 
σύμφωνα με την ηλεκτρική εγκατάσταση. Σε περίπτωση εγκατεστημένου 
φωτοβολταϊκού συστήματος ο διαχειριστής φορτίου αυξάνει την ισχύ φόρτισης 
έτσι ώστε να γίνει εκμετάλλευση της παραγόμενης ενέργειας. Οι σταθμοί 
ελέγχονται και απομακρυσμένα (εκκίνηση, παύση και περιορισμός ρεύματος 
φόρτισης) δίνοντας τη μέγιστη ευελιξία στον χρήστη. 
Εξωτερικά, η μεγάλη φωτεινή μπάρα LED στην πρόσοψη παρέχει όλες  
τις πληροφορίες λειτουργίας του σταθμού ενώ η εργονομική του σχεδίαση 
επιτρέπει την φύλαξη του καλωδίου όταν ο σταθμός δεν είναι σε χρήση. 
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Ιδιωτικοί χώροι 
στάθμευσης   
σε κατοικίες
Mode 3 & Mode 2
1Φ ή 3Φ, 7.4kW έως 22kW
Με ελεύθερη πρόσβαση
witty.home

Τι επηρεάζει τη 
μέγιστη αυτονομία 
σε απόσταση;

 - Η αυτονομία των ηλεκτρικών 
αυτοκινήτων επηρεάζεται από:

 - τη χωρητικότητα της μπαταρίας   
του οχήματος 

 - το είδος διαδρομής   
(επίπεδο, ποικίλο, αστικό, κ.α.) 

 - τη λειτουργία οδήγησης   

 - τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται 
(προβολείς, θέρμανση, κλιματισμός, 
υαλοκαθαριστήρες κ.α.)

Η επιλογή του 
κατάλληλου σταθμού 
φόρτισης σχετίζεται με 
το είδος της εφαρμογής, 
το ηλεκτρικό όχημα 
και τις δυνατότητες 
της παροχής της 
εγκατάστασης.

Ο χρόνος φόρτισης 
διαφέρει ανάλογα με 
την ισχύ και τη μέθοδο 
φόρτισης.

Η τεχνολογία μεγιστοποιεί
την αυτονομία
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Χώροι στάθμευσης 
δημόσιας πρόσβασης 
(εμπορικά κέντρα κ.α.)
Mode 3 & Mode 2
1Φ ή 3Φ, 7.4kW έως 22kW
Πρόσβαση μέσω κάρτας RFID ή 
μέσω υπηρεσίας απομακρυσμένης 
κεντρικής διαχείρισης φόρτισης (OCPP)  
witty.premium ή witty.park

Χώροι στάθμευσης 
καταστημάτων 
ή ξενοδοχείων
Mode 3 & Mode 2
1Φ ή 3Φ, 7.4kW έως 22kW
Πρόσβαση μέσω κάρτας RFID ή 
μέσω υπηρεσίας απομακρυσμένης 
κεντρικής διαχείρισης φόρτισης (OCPP) 
witty.premium ή witty.park

Πόσα χιλιόμετρα αυτονομίας 
αντιστοιχούν σε 1 ώρα φόρτισης;

Τύπος* Χωρητικότητα
μπαταρίας (kWh)

Αργή φόρτιση Ταχεία φόρτιση

Mode 2 Mode 3 Mode 3

8A / 1Φ 16A / 1Φ 32A / 1Φ 16A / 3Φ 32A / 3Φ

2,3kW 3,7kW 7,4kW 11kW 22kW

Volvo XC40 T5 Twin Engine PHEV   8,8   6,5km 10km 10km 10km 10km

BMW 330e PHEV 10,4 8km 13km 13km 13km 13km

Nissan Leaf BEV 36,0 12km 19km 19km 19km 19km

VW e-Golf BEV 32,0 12km 19km 36km 36km 36km

Peugeot e-208 BEV 47,0 12km 20km 39km    20km 39km

BMW i3 BEV 37,9 12km 19km 38km 55km 55km

Tesla model S BEV 95,0 11km 17km 34km 51km 75km

Εταιρικοί χώροι 
στάθμευσης
Mode 3 & Mode 2
1Φ ή 3Φ 7.4kW έως 22kW 
Μέσω κάρτας RFID
witty.premium

* PHEV: Plug-in Hybrid Electric Vehicle, BEV: Battery Electric Vehicle
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Λύσεις
για κάθε αυτοκίνητο

Χρόνος φόρτισης
από 0% στο 100%

Ολόκληρη η γκάμα σταθμών 
φόρτισης είναι πιστοποιημένη 
κατά Z.E. Ready 1.2 

Z.E. Ready
Πρόκειται για πιστοποίηση που εξασφαλίζει 
τη συμβατότητα μεταξύ του σταθμού φόρτισης 
και των αυτοκινήτων Renault Z.E.

Τύπος* Χωρητικότητα
μπαταρίας (kWh)

Αργή φόρτιση Ταχεία φόρτιση

Mode 2 Mode 3 Mode 3

8A / 1Φ 16A / 1Φ 32A / 1Φ 16A / 3Φ 32A / 3Φ

2,3kW 3,7kW 7,4kW 11kW 22kW

Volvo XC40 T5 Twin Engine PHEV   8,8 4h30 3h 3h 3h 3h

BMW 330e PHEV 10,4 5h30 3h30 3h30 3h30 3h30

Nissan Leaf BEV 36,0 18h30 11h30 11h30 11h30 11h30

VW e-Golf BEV 32,0 16h30 10h15 5h15 5h15 5h15

Peugeot e-208 BEV 47,0 24h15 15h 7h30 15h 7h30

BMW i3 BEV 37,9 19h30 12h15 6h15 4h15 4h15

Tesla model S BEV 95,0 48h45 30h15 15h15 10h15 7h

* PHEV: Plug-in Hybrid Electric Vehicle, BEV: Battery Electric Vehicle
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witty.home 
Οι σταθμοί φόρτισης witty.home είναι σχεδιασμένοι για 
ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης κατοικιών και μικρών 
επιχειρήσεων καθώς παρέχουν ελεύθερη πρόσβαση  
στη φόρτιση. Η φόρτιση του ηλεκτρικού οχήματος γίνεται 
γρήγορα και με απόλυτη ασφάλεια κατά Mode 3, ενώ 
προαιρετικά διαθέτουν και πρίζα σούκο για φόρτιση 
σε Mode 2, σύμφωνα με το πρότυπο IEC ΕΝ 61851.   
Η τοποθέτηση των σταθμών μπορεί να γίνει επίτοιχα ή  
σε στήλη ενός ή δύο σταθμών, ανάλογα με τις απαιτήσεις  
της εγκατάστασης. Η στεγανότητα IP54 και η αντοχή σε 
κρούση IK10, σε συνδυασμό με το ανθεκτικό σε UV ακτίνες 
περίβλημα από ειδικό πολυεστερικό υλικό, καθιστούν  
το witty.home απόλυτα κατάλληλο για τοποθέτηση και  
σε εξωτερικούς χώρους. 
Ο έξυπνος σχεδιασμός, η λειτουργικότητα και η εργονομία 
του witty.home εγγυώνται την απροβλημάτιστη μετάβασή 
σας στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.

witty.premium 
Η έκδοση witty.premium έχει όλα τα χαρακτηριστικά 
του witty.home με μόνη διαφοροποίηση την παρουσία 
RFID ανιχνευτή (radio frequency identification) που 
χρησιμοποιείται για τον έλεγχο πρόσβασης στη φόρτιση. 
Ο σταθμός είναι κατάλληλος για εφαρμογές όπως 
συγκροτήματα κατοικιών, ξενοδοχεία, καταστήματα 
και εταιρικούς χώρους στάθμευσης, όπου απαιτείται 
ταυτοποίηση του χρήστη προκειμένου αυτός να αποκτήσει 
πρόσβαση στη φόρτιση του ηλεκτρικού του οχήματος. 
Η πρόσβαση αυτή δίνεται με την αναγνώριση της κάρτας 
RFID από τον σταθμό, ο οποίος μπορεί να αποθηκεύσει 
έως και 250 διαφορετικούς χρήστες. 

witty.home & premium
για οικιακές και μικρές 
εμπορικές εφαρμογές
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Δυναμική φόρτιση
Η μέγιστη ισχύς φόρτισης του σταθμού μπορεί να μεταβάλλεται δυναμικά μέσω 
του προαιρετικού διαχειριστή φορτίων. Η συσκευή αυτή επιτρέπει στον σταθμό να 
προσαρμόζει το ρεύμα φόρτισης, ανάλογα με τη διαθέσιμη ισχύ κάθε στιγμή, με 
σκοπό την αποφυγή blackout. Έτσι οι χρήστες θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν  
το πλυντήριο ή την κουζίνα, χωρίς να πέφτει η ασφάλεια λόγω αυξημένου φορτίου.  
Σε περίπτωση ύπαρξης φωτοβολταϊκής συστοιχίας, ο διαχειριστής φορτίων μπορεί 
εναλλακτικά να αναγνωρίζει την παραγόμενη ενέργεια και να προσαρμόζει την ισχύ 
του σταθμού στο επίπεδο αυτό. 

Πράσινη οδήγηση στο 100%!

Εργονομία
 - Ο σταθμός φόρτισης είναι 
εξοπλισμένος με καλάθι 
αποθήκευσης του φις   
στο άνω μέρος του
 - Διαθέσιμος χώρος περιτύλιξης 
καλωδίου στο πίσω μέρος   
της συσκευής

Νυχτερινό τιμολόγιο
Για μέγιστη οικονομία, η λειτουργία 
φόρτισης σε αναμονή αναβάλλει          
τη φόρτιση έως την έναρξη του 
νυχτερινού τιμολογίου. Ο χρήστης 
μπορεί να παρακάμψει τη λειτουργία 
αυτή για να φορτίσει άμεσα   
το όχημά του, αν χρειαστεί, απλά 
με το πάτημα ενός μπουτόν τοπικά 
ή και απομακρυσμένα.

Ευκολία χρήσης
Ο χρήστης ενημερώνεται με 
ξεκάθαρες οπτικές ενδείξεις,  
για την κατάσταση του σταθμού  
μέσω της ενσωματωμένης μπάρας 
LED στην πρόσοψη του σταθμού.
  

Πράσινο σταθερό
Έτοιμο για φόρτιση

Μπλε που αναβοσβήνει
Φόρτιση σε μειωμένη ισχύ

Κόκκινο που αναβοσβήνει
Ένδειξη σφάλματος / Εκτός λειτουργίας

Πράσινο που αναβοσβήνει
Έτοιμο για φόρτιση μετά από 
εξουσιοδότηση RFID κάρτας

Κυματισμός πράσινου φωτός
Φόρτιση σε εξέλιξη

Πλήρης μπάρα πράσινη
Το όχημα είναι πλήρως φορτισμένο
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witty.park
για δημόσια χρήση

witty.park 
Το witty.park είναι ένας διπλός σταθμός ταχείας φόρτισης  
(2 x 22kW), που απευθύνεται σε χώρους δημόσιας πρόσβασης, 
όπως για παράδειγμα σε πρατήρια καυσίμων και ΣΕΑ, δημόσια 
parking και χώρους στάθμευσης super market και εμπορικών 
κέντρων. Η πρόσβαση στους χρήστες παρέχεται μέσω καρτών 
RFID, ενώ επιπλέον ο σταθμός έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας 
με παρόχους διαχείρισης φόρτισης μέσω του πρωτοκόλλου OCPP. 
Το πρωτόκολλο αυτό επιτρέπει την απομακρυσμένη διαχείριση 
και παρακολούθηση του σταθμού, την πρόσβαση και την χρέωση  
των χρηστών ανά kWh μέσω application, κ.α.
Οι σταθμοί witty.park είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο 
χάλυβα με γνώμονα τη μέγιστη αντοχή στον χρόνο για τοποθέτηση 
σε εξωτερικούς χώρους. Η δυνατότητα ταυτόχρονης φόρτισης  
δύο οχημάτων σε Mode 3 και Mode 2, η φιλικότητα στην χρήση, 
ο σχεδιασμός υψηλής αισθητικής σε συνδυασμό με τα 
αναβαθμισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά της γκάμας witty καθιστούν 
το witty.park την ιδανική επένδυση στον επαγγελματικό χώρο.
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Δυνατότητες μέσω OCPP
 - Με τη χρήση της ενσωματωμένης κάρτας δικτύου επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη 
επικοινωνία με τον φορέα υπηρεσιών διαχείρισης φόρτισης 
 - Συνεχής επικοινωνία και ενημέρωση της κατάστασης και διαθεσιμότητας του σταθμού 
 - Απομακρυσμένος έλεγχος σταθμού (εντολές εκκίνησης και διακοπής φόρτισης, 
αναβάθμιση firmware) 
 - Απεριόριστος αριθμός χρηστών 
 - Πρόσβαση των χρηστών μέσω RFID καρτών ή μέσω εφαρμογής στο κινητό 
 - Κεντρική διαχείριση πολλών σταθμών φόρτισης από ένα σημείο 
 - Χρέωση ανά kWh μέσω του ενσωματωμένου μετρητή κατανάλωσης με   
πιστοποίηση MID 
 - Δυνατότητα επί τούτω χρέωσης (ad hoc) μέσω εφαρμογής

OCPP (Open Charge Point Protocol)

Με περισσότερες από 40.000 
εγκαταστάσεις σε πάνω από 49 
διαφορετικές χώρες το πρωτόκολλο 
OCPP έχει καθιερωθεί ως το de facto 
ανοιχτό πρότυπο για επικοινωνία μεταξύ 
σταθμών και κεντρικών συστημάτων 
διαχείρισης φόρτισης.

Φιλικό στη χρήση
 - Πρόσβαση μέσω κάρτας RFID   
ή μέσω εφαρμογής (OCPP) 
 - Οδηγίες χρήσης με σύμβολα  
στην πρόσοψη του σταθμού φόρτισης
 - Πολλαπλές οπτικές ενδείξεις  
μέσω μπάρας LED ξεχωριστά   
για κάθε όχημα
 - Ταυτόχρονη φόρτιση 2 οχημάτων  
 - Οθόνη ένδειξης κατανάλωσης   
σε kWh ανά πρίζα φόρτισης

Πάροχος υπηρεσιών
διαχείρισης φόρτισης

Router witty.park

1

2

3

4

5

Πλεονεκτήματα
 - Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα 
AISI 304 και βαθμός προστασίας IP54, 
για μέγιστη αντοχή σε απαιτητικά 
περιβάλλοντα (μαρίνες και άλλες 
παράκτιες εφαρμογές)
 - Φόρτιση με την έναρξη του νυχτερινού 
τιμολογίου
 - Απομακρυσμένος έλεγχος  
(εκκίνηση, παύση ή περιορισμός 
ρεύματος φόρτισης) 
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Σταθμοί φόρτισης 
 - Οι σταθμοί φόρτισης είναι οι κατάλληλες συσκευές 
για την επιτυχή και ασφαλή φόρτιση ηλεκτρικών 
οχημάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα

 - Επιτρέπουν τη φόρτιση ενός ή δύο οχημάτων 
ταυτόχρονα (witty.park)

 - Δυνατότητα φόρτισης κατά τη διάρκεια   
του νυχτερινού τιμολογίου 

 - Έλεγχος από απόσταση με εντολή σήματος   
24V DC για εκκίνηση, περιορισμό ρεύματος   
ή παύση φόρτισης

 - Ρύθμιση ρεύματος φόρτισης για προσαρμογή   
του σταθμού στις δυνατότητες της εγκατάστασης

 - Ελεύθερη ή ελεγχόμενη πρόσβαση για χρήση   
του σταθμού

Χαρακτηριστικά
 - Ταχεία φόρτιση κατά Mode 3 με πρίζα Type 2
 - Διαθέσιμες εκδόσεις με επιπλέον πρίζα σούκο  
για φόρτιση κατά Mode 2

 - Ονομαστική Τάση: 230V / 400V AC
 - Ισχύς φόρτισης: 7 ή 22kW

 - Συχνότητα: 50Hz +/- 1%
 - Μέγιστο ρεύμα φόρτισης: 32A
 - Απώλεια ισχύος σε standby <1,5W
 - Βαθμός προστασίας IP54
 - Αντοχή στην κρούση IK10
 - Υλικό: 

 -  witty.home / premium: πολυεστερικό   
UV ανθεκτικό υλικό

 - witty.park: ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304
 - Επίτοιχη ή επιδαπέδια τοποθέτηση
 - Ενσωματωμένο RFID reader (witty.premium/park)
 - OCPP Ready (witty.park)
 - Ενσωματωμένοι μετρητές κατανάλωσης (witty.park)

Διαχειριστής φορτίων
Ο διαχειριστής φορτίων (witty.home/premium) 
διασφαλίζει την εγκατάσταση από υπερφόρτωση 
περιορίζοντας το ρεύμα φόρτισης του σταθμού 
ανάλογα με τη διαθέσιμη ισχύ κάθε στιγμή 
λαμβάνοντας υπόψη:
 - τη συνολική κατανάλωση της εγκατάστασης
 - τη παραγόμενη ενέργεια (πχ. από ΦΒ συστοιχία)

Διατομή καλωδίου
Παροχή: 10mm2

Πρότυπα:
 - IEC EN 61851 και IEC EN 62196-2

Τύποι πρίζας

Σταθμοί φόρτισης witty

witty.home

witty.premium

witty.park

Χαρακτηριστικά:
 - φόρτιση: 1 όχημα, 1x7kW ή 1x22kW
 - μέθοδοι φόρτισης Mode 3 και προαιρετικά Mode 2
 - τύποι πρίζας:

 - Type 2 με κλείστρο ασφαλείας (shutter) για Mode 3
 - σούκο για Mode 2
 - ελεύθερη πρόσβαση

Χαρακτηριστικά:
 - φόρτιση: 1 όχημα, 1x7kW ή 1x22kW
 - μέθοδοι φόρτισης Mode 3 και προαιρετικά Mode 2
 - τύποι πρίζας:

 - Type 2 με κλείστρο ασφαλείας (shutter) για Mode 3
 - σούκο για Mode 2
 - πρόσβαση μέσω κάρτας RFID

Χαρακτηριστικά:
 - φόρτιση: 2 οχήματα, 2x22kW
 - μέθοδοι φόρτισης Mode 3 και Mode 2
 - τύποι πρίζας:

 - Type 2 με κλείστρο ασφαλείας (shutter) για Mode 3
 - σούκο για Mode 2
 - πρόσβαση μέσω κάρτας RFID ή app (OCPP)
 - ρύθμιση ρεύματος 10-32A
 - υλικό: ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304

συσκ. κωδικός

μονοφασικός 7kW 1x πρίζα Type 2 32A (Mode 3) 1 XEV121

1x πρίζα Type 2 32A (Mode 3) + 1x πρίζα 
σούκο 16A (Mode 2) 

1 XEV122

τριφασικός 22kW 1x πρίζα Type 2 32A (Mode 3) 1 XEV120

1x πρίζα Type 2 32A (Mode 3) + 1x πρίζα 
σούκο 16A (Mode 2)

1 XEV123

συσκ. κωδικός

μονοφασικός 7kW 1x πρίζα Type 2 32A (Mode 3) 1 XEV221

1x πρίζα Type 2 32A (Mode 3) + 1x πρίζα 
σούκο 16A (Mode 2) 

1 XEV222

τριφασικός 22kW 1x πρίζα Type 2 32A (Mode 3) 1 XEV220

1x πρίζα Type 2 32A (Mode 3) + 1x πρίζα 
σούκο 16A (Mode 2)

1 XEV223

συσκ. κωδικός

τριφασικός 2x22kW 2x πρίζες Type 2 32A (Mode 3) 
+ 2x πρίζες σούκο 16A (Mode 2) 
+ RFID + επικοινωνία

1 XEV653C

XEV123

XEV223

XEV653C

 - ρύθμιση ρεύματος 10-32A (1Φ) και 13-32Α (3Φ)
 - δυνατότητα φόρτισης κατά τη διάρκεια του νυχτερινού 
τιμολογίου

 - δυνατότητα ελέγχου από απόσταση με εντολή σήματος  
24V DC για εκκίνηση, παύση ή περιορισμό ρεύματος

 - περιλαμβάνει βάση επίτοιχης τοποθέτησης

 - ρύθμιση ρεύματος 10-32A (1Φ) και 13-32Α (3Φ)
 - δυνατότητα φόρτισης κατά τη διάρκεια του νυχτερινού 
τιμολογίου

 - δυνατότητα ελέγχου από απόσταση με εντολή σήματος  
24V DC για εκκίνηση, παύση ή περιορισμό ρεύματος

 - περιλαμβάνει βάση επίτοιχης τοποθέτησης 
 - δυνατότητα επεξεργασίας λίστας έως 250 χρηστών 

 - δυνατότητα φόρτισης κατά τη διάρκεια του νυχτερινού 
τιμολογίου

 - δυνατότητα ελέγχου από απόσταση με εντολή  
σήματος 24V DC για εκκίνηση, παύση ή περιορισμό ρεύματος

 - περιλαμβάνει 2 οθόνες ένδειξης κατανάλωσης, κάρτα TCP/IP, 
επίτοιχη βάση τοποθέτησης (για δημόσια χρήση προτείνεται  
η ενισχυμένη επίτοιχη βάση XEV427)

 - δυνατότητα επεξεργασίας λίστας έως 250 χρηστών
 - OCPP Ready (πρωτόκολλο επικοινωνίας OCPP 1.5   
με δυνατότητα αναβάθμισης σε 1.6)

❚ = module/στοιχείο 17,5mm

Type 2           σούκο
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Βάσεις στήριξης witty.home / witty.premium

Βάσεις στήριξης witty.park

Καλώδια φόρτισης Mode 3

Κάρτες RFID για witty.premium και witty.park

Διαχειριστής φορτίων για witty.home και witty.premium

 
Σταθμοί φόρτισης witty - εξαρτήματα

συσκ. κωδικός

στήλη για επιδαπέδια τοποθέτηση 1 σταθμού 1 XEV418

στήλη για επιδαπέδια τοποθέτηση 2 σταθμών 1 XEV419

εξάρτημα αγκύρωσης σε μπετόν για το έδαφος 1 XEV420

συσκ. κωδικός

βάση επίτοιχης τοποθέτησης ενισχυμένη, για δημόσια χρήση 1 XEV427

στήλη για επιδαπέδια τοποθέτηση 1 XEV426

εξάρτημα αγκύρωσης σε μπετόν για το έδαφος 1 XEV428

συσκ. κωδικός

Mode 3 Type 2 / Type 1, 16A, 5m 1 XEV422

Mode 3 Type 2 / Type 2, 32A, 5m 1 XEV423

Mode 3 Type 2 / Type 2, 16A, 5m 1 XEV424

συσκ. κωδικός

σετ 20 καρτών RFID χρήστη 1 XEV308

σετ 3 καρτών RFID διαχειριστή 1 XEV309

συσκ. κωδικός

διαχειριστής φορτίων για witty.home / premium μονοφασικός 3❚ 1 XEV304

διαχειριστής φορτίων για witty.home / premium τριφασικός 3❚ 1 XEV305

Χαρακτηριστικά:
 - μήκος καλωδίου: 5m
 - βύσμα Type 2 για σύνδεση στο σταθμό φόρτισης
 - βύσμα Type 1 ή Type 2 για σύνδεση στο αυτοκίνητο
 - μέθοδος φόρτισης: Mode 3

Χαρακτηριστικά:
 - το απαραίτητο λογισμικό περιλαμβάνεται στο witty.premium / park

Χαρακτηριστικά:
 - αυτόματη ρύθμιση του ρεύματος φόρτισης με βάση τη συνολική κατανάλωση για την αποφυγή υπερφόρτωσης
 - προτεραιότητα φόρτισης όταν συνδυάζεται με φωτοβολταϊκή εγκατάσταση
 - περιλαμβάνει 1 μετασχηματιστή έντασης 90A (XEV304) ή 3 μετασχηματιστές έντασης 90A (XEV305)

XEV418 + XEV121

XEV426 + XEV653C

XEV422

XEV308

XEV304

Χαρακτηριστικά:
 - υλικό: ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304

Χαρακτηριστικά:
 - υλικό: ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304
 - δυνατότητα τοποθέτησης στεγανού πίνακα vector IP65 3x12❚ (κωδ. VE312N) στην επιδαπέδια στήλη   
για την εγκατάσταση της διάταξης προστασίας

❚ = module/στοιχείο 17,5mm
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Τεχνικά χαρακτηριστικά XEV121 XEV122

Εφαρμογή Γκαράζ, κλειστοί ή υπαίθριοι χώροι στάθμευσης κατοικιών και συγκροτημάτων 
κατοικιών, κτίρια γραφείων, ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης

Εγκατάσταση Επίτοιχα ή επιδαπέδια σε στήλη (κωδ. XEV418/419 & XEV420)

Μέθοδος φόρτισης Mode 3 Mode 3 & Mode 2

Αριθμός ηλεκτρικών αυτοκινήτων 1

Πρόσβαση Ελεύθερη

Τύπος πρίζας Type 2 με shutter (Mode 3) Type 2 με shutter (Mode 3) και σούκο 
(Mode 2)

Πιστοποίηση Z.E. READY

Τάση και ρεύμα 230V AC - 32A

Τροφοδοσία Ph + N

Ισχύς φόρτισης 2,3kW έως 7kW μέσω Mode 3, με 
ρυθμιζόμενο μέγιστο ρεύμα φόρτισης

2,3kW έως 7kW μέσω Mode 3, με 
ρυθμιζόμενο μέγιστο ρεύμα φόρτισης, 
ή 2,3kW μέσω Mode 2

Διάταξη προστασίας 
(δεν περιλαμβάνεται)

Αυτόματη ασφάλεια 2x40A καμπύλης C 10kA (κωδ. NCN240A) + ρελέ διαρροής 
40A 30mA type Α-ΗΙ (κωδ. CDH240H) + πηνίο εργασίας (κωδ. MZ203)

Σηματοδότηση φόρτισης Μπάρα LED (3 χρώματα)

Υλικό / χρώμα Μεταλλικό ερμάριο + περίβλημα από πολυεστέρα ενισχυμένο με ίνες γυαλιού 
και PVC, ανθεκτικό στην UV ακτινοβολία / RAL 7035

Βαθμός προστασίας IP / αντοχή 
στην κρούση IK

IP54 / IK10

Θερμοκρασία λειτουργίας - 25°C έως + 40°C

Βάρος 15,8kg

Καλώδια σύνδεσης Διατομή παροχής 10mm2. Ηλεκτρομηχανική συμβατότητα μόνο με καλώδια από 
χαλκό. Μη συνδέετε καλώδια αλουμινίου-χαλκού.

Διαστάσεις Ύψος 480 x πλάτος 346 x βάθος 233 (mm)

Πρότυπα και πιστοποιήσεις Σταθμός : IEC EN 61851 - Πρίζες : IEC EN 62196-2

Άλλα Άμεση φόρτιση ή φόρτιση σε αναμονή (νυχτερινό τιμολόγιο), δυνατότητα 
ρύθμισης της μέγιστης ισχύος φόρτισης, δυναμική φόρτιση με χρήση του 
διαχειριστή φορτίων (κωδ. XEV304) για προσαρμογή της ισχύος φόρτισης 
ανάλογα με τις δυνατότητες της εγκατάστασης εκείνη τη στιγμή, κλείδωμα 
με ηλεκτρονική κλειδαριά κατά τη διάρκεια φόρτισης, δυνατότητα 
απομακρυσμένου ελέγχου με εντολή εξωτερικού σήματος 24V DC για εκκίνηση, 
περιορισμό ρεύματος (10Α, 1Φ / 13Α, 3Φ) ή παύση φόρτισης.

Παρελκόμενα Περιλαμβάνονται οδηγίες εγκατάστασης και εγχειρίδιο χρήσης, βάση επίτοιχης 
τοποθέτησης

Εγγύηση 2 χρόνια

Τεχνικά χαρακτηριστικά
witty.home μονοφασικοί 7kW
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Τεχνικά χαρακτηριστικά XEV120 XEV123

Εφαρμογή Γκαράζ, κλειστοί ή υπαίθριοι χώροι στάθμευσης κατοικιών και συγκροτημάτων 
κατοικιών, κτίρια γραφείων, ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης

Εγκατάσταση Επίτοιχα ή επιδαπέδια σε στήλη (κωδ. XEV418/419 & XEV420)

Μέθοδος φόρτισης Mode 3 Mode 3 & Mode 2

Αριθμός ηλεκτρικών αυτοκινήτων 1

Πρόσβαση Ελεύθερη

Τύπος πρίζας Type 2 με shutter (Mode 3) Type 2 με shutter (Mode 3) και σούκο 
(Mode 2)

Πιστοποίηση Z.E. READY

Τάση και ρεύμα 400V AC - 32A

Τροφοδοσία 3 Ph + N

Ισχύς φόρτισης 9kW έως 22kW μέσω Mode 3, με 
ρυθμιζόμενο μέγιστο ρεύμα φόρτισης

9kW έως 22kW μέσω Mode 3, με 
ρυθμιζόμενο μέγιστο ρεύμα φόρτισης, 
ή 2,3kW μέσω Mode 2

Διάταξη προστασίας 
(δεν περιλαμβάνεται)

Αυτόματη ασφάλεια 4x40A καμπύλης D 10kA (κωδ. NDN440A) + ρελέ διαρροής 
40A 30mA type Β (κωδ. CDΒ440D) + πηνίο εργασίας (κωδ. MZ203)

Σηματοδότηση φόρτισης Μπάρα LED (3 χρώματα)

Υλικό / χρώμα Μεταλλικό ερμάριο + περίβλημα από πολυεστέρα ενισχυμένο με ίνες γυαλιού 
και PVC, ανθεκτικό στην UV ακτινοβολία / RAL 7035

Βαθμός προστασίας IP / αντοχή 
στην κρούση IK

IP54 / IK10

Θερμοκρασία λειτουργίας - 25°C έως + 40°C

Βάρος 15,8kg

Καλώδια σύνδεσης Διατομή παροχής 10mm2. Ηλεκτρομηχανική συμβατότητα μόνο με καλώδια από 
χαλκό. Μη συνδέετε καλώδια αλουμινίου-χαλκού.

Διαστάσεις Ύψος 480 x πλάτος 346 x βάθος 233 (mm)

Πρότυπα και πιστοποιήσεις Σταθμός : IEC EN 61851 - Πρίζες : IEC EN 62196-2

Άλλα Άμεση φόρτιση ή φόρτιση σε αναμονή (νυχτερινό τιμολόγιο), δυνατότητα 
ρύθμισης της μέγιστης ισχύος φόρτισης, δυναμική φόρτιση με χρήση του 
διαχειριστή φορτίων (κωδ. XEV305) για προσαρμογή της ισχύος φόρτισης 
ανάλογα με τις δυνατότητες της εγκατάστασης εκείνη τη στιγμή, κλείδωμα 
με ηλεκτρονική κλειδαριά κατά τη διάρκεια φόρτισης, δυνατότητα 
απομακρυσμένου ελέγχου με εντολή εξωτερικού σήματος 24V DC για εκκίνηση, 
περιορισμό ρεύματος (10Α, 1Φ / 13Α, 3Φ) ή παύση φόρτισης.

Παρελκόμενα Περιλαμβάνονται οδηγίες εγκατάστασης και εγχειρίδιο χρήσης, βάση επίτοιχης 
τοποθέτησης

Εγγύηση 2 χρόνια

Τεχνικά χαρακτηριστικά
witty.home τριφασικοί 22kW
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
witty.premium μονοφασικοί 7kW

Τεχνικά χαρακτηριστικά XEV221 XEV222

Εφαρμογή Κλειστοί ή υπαίθριοι χώροι στάθμευσης κατοικιών και συγκροτημάτων 
κατοικιών, κτίρια γραφείων, επαγγελματικοί χώροι, καταστήματα, ξενοδοχεία

Εγκατάσταση Επίτοιχα ή επιδαπέδια σε στήλη (κωδ. XEV418/419 & XEV420)

Μέθοδος φόρτισης Mode 3 Mode 3 & Mode 2

Αριθμός ηλεκτρικών αυτοκινήτων 1

Πρόσβαση Με χρήση κάρτας RFID με δυνατότητα ρύθμισης μέγιστου χρόνου φόρτισης ανά 
χρήστη (delay off)

Τύπος πρίζας Type 2 με shutter (Mode 3) Type 2 με shutter (Mode 3) και σούκο 
(Mode 2)

Πιστοποίηση Z.E. READY

Τάση και ρεύμα 230V AC - 32A

Τροφοδοσία Ph + N

Ισχύς φόρτισης 2,3kW έως 7kW μέσω Mode 3, με 
ρυθμιζόμενο μέγιστο ρεύμα φόρτισης

2,3kW έως 7kW μέσω Mode 3, με 
ρυθμιζόμενο μέγιστο ρεύμα φόρτισης, 
ή 2,3kW μέσω Mode 2

Διάταξη προστασίας 
(δεν περιλαμβάνεται)

Αυτόματη ασφάλεια 2x40A καμπύλης C 10kA (κωδ. NCN240A) + ρελέ διαρροής 
40A 30mA type Α-ΗΙ (κωδ. CDH240H) + πηνίο εργασίας (κωδ. MZ203)

Σηματοδότηση φόρτισης Μπάρα LED (3 χρώματα)

Υλικό / χρώμα Μεταλλικό ερμάριο + περίβλημα από πολυεστέρα ενισχυμένο με ίνες γυαλιού 
και PVC, ανθεκτικό στην UV ακτινοβολία / RAL 7035

Βαθμός προστασίας IP / αντοχή 
στην κρούση IK

IP54 / IK10

Θερμοκρασία λειτουργίας - 25°C έως + 40°C

Βάρος 15,8kg

Καλώδια σύνδεσης Διατομή παροχής 10mm2. Ηλεκτρομηχανική συμβατότητα μόνο με καλώδια από 
χαλκό. Μη συνδέετε καλώδια αλουμινίου-χαλκού.

Διαστάσεις Ύψος 480 x πλάτος 346 x βάθος 233 (mm)

Πρότυπα και πιστοποιήσεις Σταθμός : IEC EN 61851 - Πρίζες : IEC EN 62196-2

Άλλα Άμεση φόρτιση ή φόρτιση σε αναμονή (νυχτερινό τιμολόγιο), δυνατότητα 
ρύθμισης της μέγιστης ισχύος φόρτισης, δυναμική φόρτιση με χρήση του 
διαχειριστή φορτίων (κωδ. XEV304) για προσαρμογή της ισχύος φόρτισης 
ανάλογα με τις δυνατότητες της εγκατάστασης εκείνη τη στιγμή, κλείδωμα με 
ηλεκτρονική κλειδαριά κατά τη διάρκεια φόρτισης, δεν είναι συμβατό με την 
τεχνολογία NFC, δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου με εντολή εξωτερικού 
σήματος 24V DC για εκκίνηση, περιορισμό ρεύματος (10Α, 1Φ / 13Α, 3Φ) ή 
παύση φόρτισης.

Παρελκόμενα Περιλαμβάνονται οδηγίες εγκατάστασης και εγχειρίδιο χρήσης, βάση επίτοιχης 
τοποθέτησης, USB stick για την προσθήκη χρηστών

Κάρτες RFID (δεν περιλαμβάνονται) RFID κάρτες χρήστη - έως 250 χρήστες (πακέτο 20 καρτών κωδ. XEV308) και 
RFID κάρτες διαχειριστή – έως 10 διαχειριστές (πακέτο 3 καρτών κωδ. XEV309)

Εγγύηση 2 χρόνια
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
witty.premium τριφασικοί 22kW

Τεχνικά χαρακτηριστικά XEV220 XE223

Εφαρμογή Κλειστοί ή υπαίθριοι χώροι στάθμευσης κατοικιών και συγκροτημάτων 
κατοικιών, κτίρια γραφείων, επαγγελματικοί χώροι, καταστήματα, ξενοδοχεία

Εγκατάσταση Επίτοιχα ή επιδαπέδια σε στήλη (κωδ. XEV418/419 & XEV420)

Μέθοδος φόρτισης Mode 3 Mode 3 & Mode 2

Αριθμός ηλεκτρικών αυτοκινήτων 1

Πρόσβαση Με χρήση κάρτας RFID με δυνατότητα ρύθμισης μέγιστου χρόνου φόρτισης ανά 
χρήστη (delay off)

Τύπος πρίζας Type 2 με shutter (Mode 3) Type 2 με shutter (Mode 3) και σούκο 
(Mode 2)

Πιστοποίηση Z.E. READY

Τάση και ρεύμα 400 V AC - 32A

Τροφοδοσία 3 Ph + N

Ισχύς φόρτισης 9kW έως 22kW μέσω Mode 3, με 
ρυθμιζόμενο μέγιστο ρεύμα φόρτισης

9kW έως 22kW μέσω Mode 3, με 
ρυθμιζόμενο μέγιστο ρεύμα φόρτισης, 
ή 2,3kW μέσω Mode 2

Διάταξη προστασίας 
(δεν περιλαμβάνεται)

Αυτόματη ασφάλεια 4x40A καμπύλης D 10kA (κωδ. NDN440A) + ρελέ διαρροής 
40A 30mA type Β (κωδ. CDΒ440D) + πηνίο εργασίας (κωδ. MZ203)

Σηματοδότηση φόρτισης Μπάρα LED (3 χρώματα)

Υλικό / χρώμα Μεταλλικό ερμάριο + περίβλημα από πολυεστέρα ενισχυμένο με ίνες γυαλιού 
και PVC, ανθεκτικό στην UV ακτινοβολία / RAL 7035

Βαθμός προστασίας IP / αντοχή στην 
κρούση IK

IP54 / IK10

Θερμοκρασία λειτουργίας - 25°C έως + 40°C

Βάρος 15,8kg

Καλώδια σύνδεσης Διατομή παροχής 10mm2. Ηλεκτρομηχανική συμβατότητα μόνο με καλώδια από 
χαλκό. Μη συνδέετε καλώδια αλουμινίου-χαλκού.

Διαστάσεις Ύψος 480 x πλάτος 346 x βάθος 233 (mm)

Πρότυπα και πιστοποιήσεις Σταθμός : IEC EN 61851 - Πρίζες : IEC EN 62196-2

Άλλα Άμεση φόρτιση ή φόρτιση σε αναμονή (νυχτερινό τιμολόγιο), δυνατότητα 
ρύθμισης της μέγιστης ισχύος φόρτισης, δυναμική φόρτιση με χρήση του 
διαχειριστή φορτίων (κωδ. XEV305) για προσαρμογή της ισχύος φόρτισης 
ανάλογα με τις δυνατότητες της εγκατάστασης εκείνη τη στιγμή, κλείδωμα με 
ηλεκτρονική κλειδαριά κατά τη διάρκεια φόρτισης, δεν είναι συμβατό με την 
τεχνολογία NFC, δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου με εντολή εξωτερικού 
σήματος 24V DC για εκκίνηση, περιορισμό ρεύματος (10Α, 1Φ / 13Α, 3Φ) ή 
παύση φόρτισης.

Παρελκόμενα Περιλαμβάνονται οδηγίες εγκατάστασης και εγχειρίδιο χρήσης, βάση επίτοιχης 
τοποθέτησης, USB stick για την προσθήκη χρηστών

Κάρτες RFID (δεν περιλαμβάνονται) RFID κάρτες χρήστη - έως 250 χρήστες (πακέτο 20 καρτών κωδ. XEV308) και 
RFID κάρτες διαχειριστή – έως 10 διαχειριστές (πακέτο 3 καρτών κωδ. XEV309)

Εγγύηση 2 χρόνια
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Τεχνικά χαρακτηριστικά XEV653C

Εφαρμογή Κλειστοί ή υπαίθριοι χώροι στάθμευσης κατοικιών και συγκροτημάτων 
κατοικιών, κτίρια γραφείων, επαγγελματικοί χώροι, χώρoι στάθμευσης 
δημοσίας πρόσβασης όπως ΣΕΑ εθνικών δρόμων, μαρίνες, πρατήρια καυσίμων, 
καταστήματα, ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα κ.α.

Εγκατάσταση Επίτοιχα με απλή ή ενισχυμένη βάση (κωδ. XEV427) ή επιδαπέδια σε στήλη 
(κωδ. XEV426 & XEV428)

Μέθοδος φόρτισης Mode 3 & Mode 2

Αριθμός ηλεκτρικών αυτοκινήτων 2

Πρόσβαση Με χρήση κάρτας RFID με δυνατότητα ρύθμισης μέγιστου χρόνου φόρτισης ανά 
χρήστη (delay off) και απομακρυσμένα μέσω OCPP

Τύπος πρίζας Type 2 με shutter (Mode 3) και σούκο (Mode 2)

Πιστοποίηση Z.E. READY

Τάση και ρεύμα 400 V AC - 32A

Τροφοδοσία 3 Ph + N

Ισχύς φόρτισης 9kW έως 22kW μέσω Mode 3, με ρυθμιζόμενο μέγιστο ρεύμα φόρτισης, 
ή 2,3kW μέσω Mode 2

Επικοινωνία OCPP μέσω IP (TCP/IP RJ45 ενσωματωμένη κάρτα)

Μέτρηση ενέργειας Ενσωματωμένος μετρητής ενέργειας MID για την κάθε πρίζα

Διάταξη προστασίας 
(δεν περιλαμβάνεται)

2x αυτόματες ασφάλειες 4x40A καμπύλης D 10kA (κωδ. NDN440A) + 2x ρελέ 
διαρροής 30mA type Β (κωδ. CDΒ440D) + 2x πηνίο εργασίας (κωδ. MZ203) 
+ 1x αυτόματη ασφάλεια 2x16A καμπύλης C 10kA (κωδ. NCN216A) +1x ρελέ 
διαρροής 25A 30mA type A-HI (κωδ. CDH225H)

Σηματοδότηση φόρτισης Μπάρα LED (3 χρώματα)

Υλικό / χρώμα Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 / ηλεκτροστατική βαφή RAL9010 και RAL7011

Βαθμός προστασίας IP / αντοχή στην 
κρούση IK

IP54/IK10

Θερμοκρασία λειτουργίας - 25°C έως + 40°C

Βάρος 30kg

Καλώδια σύνδεσης Διατομή παροχής 10mm2. Ηλεκτρομηχανική συμβατότητα μόνο με καλώδια από 
χαλκό. Μη συνδέετε καλώδια αλουμινίου-χαλκού.

Διαστάσεις Ύψος 760 x πλάτος 355 x βάθος 202 (mm)

Πρότυπα και πιστοποιήσεις Σταθμός : IEC EN 61851 - Πρίζες : IEC EN 62196-2

Άλλα Άμεση φόρτιση ή φόρτιση σε αναμονή (νυχτερινό τιμολόγιο), δυνατότητα 
ρύθμισης της μέγιστης ισχύος φόρτισης, κλείδωμα με ηλεκτρονική κλειδαριά 
κατά τη διάρκεια φόρτισης, δεν είναι συμβατό με την τεχνολογία NFC, πληροί 
τις απαιτήσεις των παρόχων υπηρεσιών διαχείρισης φόρτισης, δυνατότητα 
απομακρυσμένου ελέγχου με εντολή εξωτερικού σήματος 24V DC για εκκίνηση, 
περιορισμό ρεύματος (10Α, 1Φ / 13Α, 3Φ) ή παύση φόρτισης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
witty.park τριφασικός 2x22kW

1
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Τεχνικά χαρακτηριστικά XEV653C

Παρελκόμενα Περιλαμβάνονται οδηγίες εγκατάστασης και εγχειρίδιο χρήσης, USB stick 
για την προσθήκη χρηστών, επίτοιχη βάση τοποθέτησης (για δημόσια χρήση 
προτείνεται η ενισχυμένη επίτοιχη βάση XEV427)

Κάρτες RFID (δεν περιλαμβάνονται) RFID κάρτες χρήστη - έως 250 χρήστες (πακέτο 20 καρτών κωδ. XEV308) και 
RFID κάρτες διαχειριστή – έως 10 διαχειριστές (πακέτο 3 καρτών κωδ. XEV309)

Πίνακας για τη διάταξη προστασίας (δεν 
περιλαμβάνεται)

Πίνακας vector 3x12 στοιχείων IP65 (κωδ. VE312N) για την εγκατάσταση 
της διάταξης προστασίας. Τοποθετείται στο εσωτερικό της μεταλλικής 
επιδαπέδιας στήλης (κωδ. XEV426)

Εγγύηση 2 χρόνια
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Έργα αναφοράς

Μας 
εμπιστεύθηκαν

01

02

04

02

03

01  Lazart hotel, Θεσσαλονίκη 
02  Renault technocentre, Paris
03  City of Obernai, France
04  Piraeus Port Plaza, Πειραιάς
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Οι φορτιστές αυτοκινήτου witty 
της Hager έχουν τοποθετηθεί σε 
γνωστά ξενοδοχεία, εμπορικά κτίρια, 
δήμους και εγκαταστάσεις μεγάλων 
οργανισμών στην Ελλάδα και 
παγκοσμίως.

05

© Photographer: Daniilidis

05  Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη
06  Aggemar Headquarters, Αθήνα
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