
EV-GP AC3F – nabíjačky elektromobilov s 
možnosťou integrácie solárnej energie.

EV-GP AC3F 
Katalógový list výrobku

 EV  5 
years 

Warranty 
AC IP54 

outdoor 

EV-GP AC3F predstavuje inovatívne riešenie AC nabíjania elektromobilov. Tieto 
nabíjačky sú určené na priame pripojenie na elektrickú sieť.

DC modul umožňuje pripojenie na vysokonapäťové (VN) batériové úložisko LTO/LFP 
POWER, ktoré je nabíjané zo solárnych fotovoltaických panelov. V prípade nedostatku 
slnečnej energie je možnosť nabíjania VN batériového poľa z elektrickej siete. SMART 
management nabíjania VN batériového úložiska zabezpečuje optimálne využívanie 
slnečnej energie, ako aj prípadné nabíjanie VN batérií v rámci nízkej tarify.

DC modul a VN batérie sú bezkompromisným riešením prívodu elektrickej energie na 
nabíjanie EV a PHEV automobilov bez nutnosti budovania výkonnej elektrickej 
prípojky. Šetria sa tým náklady na prevádzku znížením pravidelných platieb za 
elektrickú energiu počas vysokej tarify a za rezervovanú kapacitu prípojky. 
Pri dostatočnom množstve slnečnej energie je možnosť využívania tohto systému aj 
ako zdroj elektrickej energie pre iné zariadenia/ objekty.

Charakteristika GP-EV AC nabíjania
- určené na nabíjanie elektromobilov (EV) a plug-in hybridov (PHEV)
- možnosť využitia zelenej energie (GP)
- použitie vo vonkajších podmienkach
- systém má integrovaný 4m kábel s konektorom TYPE 2
- nabíjanie STN 61851-1 režim nabíjania 3

Charakteristika GP-EV DC nabíjania
- určené na nabíjanie elektromobilov (EV) a plug-in hybridov (PHEV)
- možnosť využitia zelenej energie (GP)
- použitie vo vonkajších podmienkach
- systém má integrovaný 4m kábel s konektorom CCS 2
- nabíjanie STN 61851-1 režim nabíjania 4



Technická špecifikácia 
Rozmery
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Typy verejných nabíjacích staníc

Pripojenie EV-GP AC3F
- Ethernet, WIFI alebo GPRS

Spúšťanie nabíjania
- RFID čítačka kariet - registrovaní zákazníci v EV-GP klube
- Prístup cez web aplikáciu QR kódom + platba kartou

Voliteľné príslušenstvo
- OCPP 1,6 modul pre komunikáciu s back-end systémom v medzinárodnom štandarde

Pripojenie vozidla so 4m káblom s konektorom : 
TYPE 2 pre AC nabíjanie 
CCS Combo 2 pre DC nabíjanie

TYPE 2 

CCS 2
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