STAȚII DE ÎNCĂRCARE
GREEN UP
PENTRU VEHICULUL TĂU ELECTRIC

SOLUȚII DE ÎNCĂRCARE
PENTRU VEHICULE ELECTRICE
SAU PLUG-IN HIBRIDE

SPECIALISTUL GLOBAL ÎN INFRASTRUCTURA ELECTRICĂ ȘI DIGITALĂ A CLĂDIRILOR

Care este

infrastructura potrivită

MOD DE
ÎNCĂRCARE

SOLUȚII DE ÎNCĂRCARE
8 A/10 A max.
(în funcție de țară)

MOD 1

Scuter, bicicletă electrică

MOD 2

MONOFAZAT

Fișă standard

8 A/10 A max.
(în funcție de țară)

Fișă Legrand

Vehicul electric
Fișă standard

16 A max.

Fișă Legrand

MONOFAZAT

Vehicul electric
Fișă tip 2S

Vehicul electric

MOD 3
Fișă tip 2S

TRIFAZAT

SOLUȚII DE ÎNCĂRCAREGREEN’UP

pentru o încărcare normală?

Vehicul electric

Ieșire priză convențională
NU ESTE RECOMANDATĂ pentru vehiculele electrice

TIMP DE
ÎNCĂRCARE

pentru 100 km*

X

Priză
standard

Fișă standard + priză standard dedicată
Circuit cu încărcare limitată
OCAZIONAL

6 ore

Priză
standard

Fișă de siguranță Legrand + priză standard dedicată
Circuit cu încărcare limitată
OCAZIONAL

6 ore

Priză Legrand
Green’up Access

Fișă standard + Priză Legrand Green’up Access
Acces dedicat în siguranță
Circuit cu încărcare limitată
PERMIS

6 ore

Fișă Legrand + Priză Legrand Green’up Access
Circuit sigur, dedicat, încărcare optimizată
RECOMANDAT

3 ore

Priză Legrand Green’up
Access

Stație de încărcare
Green’ up Premium
3,7kW

3 ore

Stație de încărcare
Green’ up Premium
7,4 kW

Stație de încărcare
1kW
Stație de încărcare
Green’ up Premium
22 kW

Fișă tip 2S
Circuit sigur, dedicat, încărcare optimizată
RECOMANDAT

1 oră 30

1 oră

30 min.

*Timpul mediu de încărcare pentru un interval de 100km, bazat pe consumul mediu de 12kW/h la 100km, variază în funcție de modelul mașinii electrice.

1
SOLUȚII DE ÎNCĂRCAREGREEN’UP

RECOMANDĂRILE COMPANIEI LEGRAND

Cum putem încărca
vehiculul acasă?
SOLUȚII DE ÎNCĂRCAREGREEN’UP

2

KIT GATA DE INSTALARE GREEN’UP ACCESS

Mod 2

PRIZĂ + SUPORT + RCBO

Timp de încărcare

O SOLUȚIE ECONOMICĂ, ADAPTABILĂ ȘI SIGURĂ

Cu priza Green’up Access, compania Legrand facilitează încărcarea vehiculelor la domiciliu.
Economice, ușor de instalat, sigure, acestea pot fi utilizate pentru toate aplicațiile convenționale și
sunt cablate în prealabil, astfel încât să poată fi înlocuite ușor cu o stație de încărcare în modul 3.

6h
3h

până la
(1)

IP 55 - IK 08
16 A - 3.7 kW
monofazat
Furnizat cu suport
și RCBO
Linie protejată de
RCBO

De la 8 până la 16 A,
încărcare în deplină
siguranță
a tuturor vehiculelor
electrice cu cabluri mod 1
sau mod 2, indiferent de
cât de multă putere de
alimentare necesită
vehiculul

Priză pentru regim de
durată, pentru vehicule
electrice, potrivită, de
asemenea, pentru orice
aplicație Conform IEC 60884-1

SISTEM DE DETECTARE
PATENTAT DE LEGRAND

„

Siguranță optimă
Tratamentul de suprafață
al contactelor din metal
pentru a îmbunătăți
conductivitatea electrică

CÂND SUNT ACASĂ,
ÎMI ÎNCARC MAȘINA
ELECTRICĂ ÎN DEPLINĂ
SIGURANȚĂ

Vehiculele detectează infrastructura
sigură Green’up și selectează puterea
maximă ce poate fi alimentată prin
priză, ducând astfel la un timp de
încărcare mai scurt.
(1) 3 ore cu priza Legrand, 6 ore cu un alt tip de priză decât Legrand
Media de încărcare pentru un interval de 100 km, variază în funcție de model.

3

MOD 2
MOD 3
COMUNICARE

O SOLUȚIE CE PERMITE CA ÎNCĂRCAREA SĂ FIE CONTROLATĂ LOCAL
SAU DE LA DISTANȚĂ

Timp de încărcare

Stația de încărcare Green’up Premium este utilizată pentru încărcarea vehiculelor în modul 2
și modul 3. Prin intermediul conexiunii Bluetooth integrate poate fi folosită pentru a controla
încărcarea local, prin aplicația EV CHARGE. Când este conectată la rețeaua IP sau Wi-Fi prin
intermediul kit-ului de comunicare (opțional), permite controlul de la distanță de pe
smartphone, tabletă sau calculator.

până la

3h
1h30

1h
30min

Monofazat

Trifazat

(1)

până la

(1)

IP 44 - IK 08
3.7/7.4 kW/22 kW
monofazat și trifazat

Programarea încărcării: 3, 6 sau 9 ore
Opțiune pentru începerea încărcării peste 3,
6 sau 9 ore. Pentru încărcarea în timpul
perioadei cu un consum redus de energie.

Linie protejată cu
RCBO.
Scheme de cablare
p. 18-21

Pentru orice model de vehicul electric

Priză cu protecție T2S EV
pentru încărcarea în modul 3.

Pentru orice model de vehicul electric

Priză de mare putere Green’up Access
pentru încărcarea în modul 2 și
pentru toate aplicațiile

„

DATORITĂ APLICAȚIEI
EV CHARGE, POT SĂ
CONTROLEZ ÎNCĂRCAREA
DE PE TABLETĂ,
SMARTPHONE SAU DE PE
CALCULATOR

Intrare cu contact liber de potențial
Pentru controlul extern al stației de încărcare
(temporizator, contactor, etc.)

GESTIONAREA ÎNCĂRCĂRII
1 STANDARD (PRIN BLUETOOTH

CU EV CHARGE)

- Schimbare ore de vârf/libere
- Încărcare zilnică programabilă și
gestionarea alimentării
- Vizualizarea consumului ultimei încărcări
- Actualizare software

2 C
 U KIT DE COMUNICARE (OPȚIONAL SAU

INCLUS, ÎN FUNCȚIE DE INTERVAL)

- Controlul de la distanță al încărcării
- Monitorizarea săptămânală a consumului
(prin router Wi-Fi sau RJ 45)
- Management prin aplicația EV CHARGE
(1) Timpul mediu pentru încărcarea completă conform surselor producătorului, depinde în funcție de model

SOLUȚII DE ÎNCĂRCAREGREEN’UP

STAȚIE DE ÎNCĂRCARE GREEN’UP PREMIUM

Soluția de încărcare

în locuințele colective
și în sectorul comercial privat

SOLUȚII DE ÎNCĂRCAREGREEN’UP
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PRIZĂ GREEN’UP ACCESS IK10

MODURILE 1 ȘI 2

PRIZĂ + SUPORT

Timp de încărcare

O SOLUȚIE DURABILĂ, ECONOMICĂ ȘI SCALABILĂ PENTRU LOCAȚIILE EXPUSE
Cu protecția IK 10, datorită rezistenței sale la medii nefavorabile, priza Green’up Access este
perfectă pentru a fi folosită în parcările publice de mașini și în depozite. Economice, ușor de
instalat, sigure, poate fi utilizată pentru toate scopurile convenționale și este cablată în prealabil,
astfel încât să poată fi înlocuită ușor cu o stație de încărcare în modul 3.

De la 8 până la 16 A încărcare în deplină
siguranță
a tuturor vehiculelor electrice cu cabluri mod 1
sau mod 2, indiferent de cât de multă putere de
alimentare necesită vehiculul

6h
3h

până la
(1)

IP 55 - IK 10
16 A - 3.7 kW
monofazat
Furnizată cu suport
Disponibilă cu
capac blocabil
Linie protejată cu
RCBO.
Diagramă de cablare
p.13

Siguranță optimă
Tratamentul de suprafață al contactelor din metal
pentru a îmbunătăți conductivitatea electrică

Priză de mare putere,
pentru vehicule electrice,
potrivită, de asemenea, pentru
orice aplicație
Conform IEC 60884-1

SISTEM DE DETECTARE
PATENTAT DE LEGRAND

Vehiculele detectează infrastructura
sigură Green’up și selectează puterea
maximă ce poate fi alimentată prin
priză, ducând astfel la un timp de
încărcare mai scurt.

„

Montare
încastrat sau aparent

ÎMI POT REÎNCĂRCA
PARȚIAL MAȘINA
ELECTRICĂ ÎNTR-O
PARCARE PUBLICĂ
PENTRU MAȘINI ÎN TIMP
CE IAU PRÂNZUL CU
PRIETENII.

(1) 3 ore cu priza Legrand, 6 ore cu o altă priză decât Legrand
Media de încărcare pentru un interval de 100 km, variază în funcție de model.

MOD 3
COMUNICARE

SOLUȚIE PENTRU PARCURILE AUTO ALE COMPANIILOR

Montată pe sol sau pe perete, rezistentă la șocuri, stația de încărcare IK 10 Green’up Premium
este ideală pentru flotele de mașini. Un cititor de carduri (opțional) poate fi utilizat pentru
deblocarea stației de încărcare, acesta identificând angajatul și păstrând evidența curentului
electric folosit prin intermediul unei pagini web.
Pentru orice model de vehicul electric
Priză de mare putere Green’up Access
pentru încărcarea în modul 2
și pentru toate aplicațiile

Pentru orice model de vehicul electric
Priză T2S EV
pentru încărcarea în modul 3.

Timp de încărcare

3h
1h30

până la

(1)

1h
30min

până la

Monofazat

(1)

Trifazat

IP 55 - IK 10
3.7 kW monofazat
până la 22 kW trifazat
Linie protejată cu
RCBO.
Diagrame de cablare
p.18-21

Cititor de carduri opțional
Deblochează stația de
încărcare și poate
păstra o evidență a
consumului de curent electric

„
BARĂ CAPSULATĂ DE PUTERE MEDIE
MS 63/100/160 A
În parcările acoperite și în garaje, asigură
distribuția ideală de putere pentru stațiile
de încărcare Green’up Premium.
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MODURILE 1 ȘI 2

Acces securizat
Stație de încărcare
blocată/deblocată prin
aplicația EV CHARGE

ÎN PARCAREA
DE LA LOCUL DE MUNCĂ
SAU PE PROPRIETĂȚI
COMUNE, ÎMI ESTE
FOARTE UȘOR
SĂ ACCESEZ STAȚIA
ȘI SĂ-MI ÎNCĂRC MAȘINA
ELECTRICĂ.

GESTIONAREA ÎNCĂRCĂRII
1 STANDARD (PRIN BLUETOOTH

CU EV CHARGE)

- Blocare cu Bluetooth
- Încărcare zilnică programabilă și
gestionarea alimentării
- Actualizare software
2 CU KIT DE COMUNICARE

(OPȚIONAL SAU INCLUS,ÎN FUNCȚIE
DE INTERVAL)

- Controlul de la distanță al încărcării
- Acces controlat pe bază de card cu
cititor RFID
- O bancă de stații de încărcare poate fi
gestionată printr-un server web
- Istoric consum

(1) Timpul mediu pentru încărcarea completă în modul 3 conform surselor producătorului, depinde în funcție de model

SOLUȚII DE ÎNCĂRCAREGREEN’UP

STAȚIE DE ÎNCĂRCARE IK 10 GREEN’UP PREMIUM

Soluția de încărcare
în zonele comerciale
cu acces public

(centre comerciale, parcări publice, etc.)
SOLUȚII DE ÎNCĂRCAREGREEN’UP
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„

ÎN PARCARE,
CARDUL ÎMI PERMITE
SĂ FOLOSESC STAȚIA DE
ÎNCĂRCARE.
POT SĂ ÎMI ÎNCARC
MAȘINA ÎN TIMP CE
ÎMI FAC CUMPĂRĂTURILE

MOD 2
MOD 3
COMUNICARE

STAȚIE DE ÎNCĂRCARE INTEROPERABILĂ PENTRU O GESTIONARE UȘOARĂ
STAȚIE DE ÎNCĂRCARE COMPATIBILĂ OCPP

Timp de încărcare

Poate fi controlată printr-un operator de rețea de încărcare: stația de încărcare Green’Up
Premium poate fi integrată ușor în sistemul de taxare al parcărilor pentru mașini.
Plata pentru curentul electric utilizat se poate adăuga la costul parcării.

1h
30min

până la

(1)

IP 55 - IK 10
reglabil de la 11 până la 22 kW
trifazat

Stația de încărcare poate
comunica cu o rețea IP
Compatibilă cu sistemele de
operare existente
(Modbus, OCPP)

Pentru orice model
de vehicul electric
Priză de mare putere
Green’up Access pentru
încărcarea în modul 2 și
pentru toate aplicațiile

Linie protejată cu
RCBO.
Diagrame de cablare
p.18-21

Pentru orice model
de vehicul electric
Priză T2S EV pentru încărcarea
în modul 3.

ÎNCĂRCAȚI 2
VEHICULE ÎN
ACELAȘI TIMP
O priză tip 2S și o
priză Green’up Access
pe fiecare laterală a
stației de încărcare.

Sistem de identificare cu
cititor codificator RFID
integrat în stația de
încărcare ce poate activa
prizele (opțional)

Spațiu disponibil pentru
instalarea protecției
modulare în bază

GESTIONAREA ÎNCĂRCĂRII
DEVINE 100% COMUNICAȚIONALĂ CU KIT-UL DE
COMUNICARE (OPȚIONAL)

- Supraveghere și setare parametri în IP pe pagina web
- Stație de încărcare compatibilă Modbus și OCPP
(Protocol Punct de Încărcare Deschis)
- Gestionat cu cititorul RFID
(1) Timpul mediu pentru încărcarea completă în modul 3 conform surselor producătorului, depinde în funcție de model
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SOLUȚII DE ÎNCĂRCAREGREEN’UP

STAȚIE DE ÎNCĂRCARE GREEN’UP PREMIUM IK 10 TRIFAZATĂ

Stații de încărcare Green’up Premium				

Soluții pentru

identificare,
contorizare, control

SOLUȚII DE ÎNCĂRCAREGREEN’UP
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GESTIONAREA CU O APLICAȚIE
Controlul accesului și control prin
aplicația EV CHARGE: monitorizarea
încărcării și opțiunea de a bloca stația
de încărcare prin intermediul aplicației
(astfel, stația nu poate fi utilizată de
terți care nu folosesc contul de client),
monitorizarea și afișarea consumului.
Încărcare programată prin aplicație
pentru o gestionare optimizată a
consumului.
Actualizare software prin aplicație.
CONTROLUL ACCESULUI PE BAZĂ
DE CARD
Stațiile de încărcare Green’up Premium
pot fi integrate în sistemul de control al
accesului în clădire. Stația de încărcare
este blocată și pentru a porni
alimentarea este necesar un card
de identificare.

Contorizarea consumului
Un contor de curent
electric pentru fiecare
stație de încărcare

MODBUS
RS 485

În baza stației de încărcare
se poate integra un
convertor IP, un contor de
curent și orice dispozitiv
de protecție.
Pentru stațiile de încărcare fără bază, în apropriere
se pot instala cutii de
comandă.

PROTOCOL IP

Stație de încărcare
Green’up Premium cu kit
de comunicare

SOLUȚII DE ÎNCĂRCAREGREEN’UP
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Server web
Utilizat pentru a afișa
consumul pe orice tip
de ecran echipat cu un
browser: PC, smartphone,
tabletă, TV, etc.

+
Software de supervizare
Pentru afișarea mărimilor
electrice măsurate pe un
calculator.

Pe calculator: vizualizați starea de funcționare a stației de
încărcare, contorizați consumul de curent electric,
optimizați energia disponibilă (încărcare controlată prin
împărțirea energiei între mai multe stații de încărcare).

CONTORIZARE ȘI AFIȘAJ
COMUNICARE
+ CONTROLUL ÎNCĂRCĂRII

Pe calculator: pagină web
Înregistrați sesiunile de încărcare prin stația de încărcare
(consum, număr de carduri, etc.) pe fișiere electronice

KIT DE COMUNICARE CU CONTROLUL
ACCESULUI UTILIZATORULUI
(MIFARE RFID)

100% CONECTAT
CONTORIZAREA ȘI CONTROLUL
ÎNCĂRCĂRII

