
 

Elinta Charge, UAB    |    Partizanų g. 63M, Kaunas 50306, Lietuva    |    www.elintacharge.lt

Katalogas

mailto:info@elintacharge.com
http://www.elintacharge.com/


Viešoji įkrovimo stotelė elektromobiliams

CityCharge V2

„CityCharge V2“ klasifikuojama kaip 3 režimo vidutinio greitumo 
įkrovimo stotelė, galinti tiekti iki 44 kW (2 x 22 kW) elektros 
energiją naudojant du Type 2 įkrovimo lizdus. 

„CityCharge V2“ gamyboje naudojamos aukščiausios kokybės 
medžiagos. Tvirtas korpusas pagamintas iš CNC ekstrūduoto, 
CNC būdu apdirbto ir anoduoto aliuminio komponentų, 
kurie pasižymi išskirtiniu patvarumu. Aukščiausios kokybės 
elektronika su integruota klimato kontrolės funkcija užtikrina 
patikimą veikimą net prasčiausiomis oro sąlygomis.

Ryškus LED ekranas ir šoninės juostelės gerai matomos 
tiek ryškiai šviečiant saulei, tiek tamsiu paros metu ir pabrėžia 
dizaino modernumą.

 Type 2 tipo įkrovimo lizdai, iki 2 x 22 kW
Ekspertų pripažintas dizainas
Ryškus LED apšvietimo ekranas
Tvirtas aliuminio korpusas
Integruota energijos apskaita
RFID identifikacija
Galios paskirstymo-balansavimo sistema
3G / 4G / WiFi / LAN / OCPP

Požeminiuose
garažuose

Prie biurų
pastatų

Prie prekybos
centrų

Viešosiose
automobilių
stovėjimo
aikštelėse

www.elintacharge.ltSekite mus
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„Elios.cloud“ administravimas internetu

Įkrovimo stotelė gali būti naudojama:

info@elintacharge.com



Lizdo tipas 2 x Type2, atitinkantys IEC62196 (Mode 3) 

Įėjimo galia 3 arba 1 fazės 400 V/AC 50 Hz 64 A arba 32 A

Išėjimo galia
(pasirinktinai)

2 x 3 fazių 400 V/AC 32 A (2 x 22 kW)
2 x 3 fazių 400 V/AC 16 A (2 x 11 kW)
2 x 1 fazės 230 V/AC 32 A (2 x 7,2 kW)
2 x 1 fazės 230 V/AC 16 A (2 x 3,6 kW)

Ryšys
(pasirinktinai)

3G / 4G ryšys „Elios.cloud“ ir OCPP 1.6 JSON
„WiFi“ ryšys „Elios.cloud“ ir OCPP 1.6 JSON
LAN ryšys „Elios.cloud“ ir OCPP 1.6 JSON
Galios paskirstymo-balansavimo sistema

Naudotojo sąsaja LED apšvietimo ekranas 
RFID naudotojo prieigos valdymas
Valdymas mobilia aplikacija telefonu
LED būsenos indikacija
Energijos apskaita su duomenų atvaizdavimu

Sauga Įkrovimo kabelio užraktas
Apsauga nuo trumpojo jungimo
Apsauga nuo srovės nutekėjimo
Srovės nuotėkio relės autopavara (pasirinktinai) 

Kitos specifikacijos Darbinė temperatūra: nuo –30 °C iki +50
IP54 apsaugos klasė
Ik10 atsparumas smūgiams
Atsparumas korozijai (anoduotas aliuminis)
Matmenys: 150 x 350 x 1370
Svoris: 35 kg
Atsparumas UV spinduliams
CE sertifikatas

Techninės specifikacijos

CityCharge V2 

www.elintacharge.ltSekite mus
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Viešoji įkrovimo stotelė elektromobiliams

CityCharge V2 Plus

 2 įkrovimo kabeliai Type 2, iki 2x22 kW
Patrauklus dizainas
Ryškus LED apšvietimo ekranas
Tvirtas aliuminio korpusas
Integruota energijos apskaita
RFID identifikacija
Galios paskirstymo-balansavimo sistema
3G / 4G / WiFi / LAN / OCPP

Požeminiuose
garažuose

Prie biurų
pastatų

Prie prekybos
centrų

Viešosiose
automobilių
stovėjimo
aikštelėse

www.elintacharge.ltSekite mus
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„Elios.cloud“ administravimas internetu

Įkrovimo stotelė gali būti naudojama:

„CityCharge V2 Plus“ klasifikuojama kaip 
3 režimo vidutinio greitumo įkrovimo stotelė, 
galinti tiekti iki 44 kW (2 x 22 kW) elektros 
energiją naudojant du Type 2 įkrovimo kabelius.

„CityCharge V2 Plus“ gamyboje naudojamos 
aukščiausios kokybės medžiagos. Tvirtas korpusas 
pagamintas iš CNC ekstrūduoto, CNC būdu apdirbto 
ir anoduoto aliuminio komponentų, kurie pasižymi išskirtiniu 
patvarumu. Aukščiausios kokybės elektronika su integruota 
klimato kontrolės funkcija užtikrina patikimą veikimą net 
prasčiausiomis oro sąlygomis.

Ryškus LED ekranas ir šoninės juostelės gerai matomos tiek ryškiai 
šviečiant saulei, tiek tamsiu paros metu ir pabrėžia dizaino modernumą.

info@elintacharge.com



Kabelio tipas 2 x Type 2, atitinkantys IEC 62196 (Mode 3)
Phoenix Contact spiralinis kabelis
 

Įėjimo galia 3 arba 1 fazės 400 V AC 50 Hz 64 A arba 32 A

Išėjimo galia
(pasirinktinai)

2 x 3 fazių 400 V AC 32 A (2 x 22 kW)
2 x 3 fazių 400 V AC 16 A (2 x 11 kW)
2 x 1 fazės 230 V AC 32 A (2 x 7,2 kW)
2 x 1 fazės 230 V AC 16 A (2 x 3,6 kW)

Ryšys
(pasirinktinai)

3G / 4G ryšys „Elios.cloud“ ir OCPP 1.6 JSON
„WiFi“ ryšys „Elios.cloud“ ir OCPP 1.6 JSON
LAN ryšys „Elios.cloud“ ir OCPP 1.6 JSON
Galios paskirstymo-balansavimo sistema

Naudotojo sąsaja LED apšvietimo ekranas
RFID naudotojo prieigos valdymas
Valdymas mobilia aplikacija telefonu
LED būsenos indikacija
Energijos apskaita su duomenų atvaizdavimu

Sauga Apsauga nuo trumpojo jungimo
Apsauga nuo srovės nutekėjimo
Srovės nuotėkio relės autopavara (pasirinktinai) 

Kitos specifikacijos Darbinė temperatūra: nuo –30 °C iki +50
IP54 apsaugos klasė
Ik10 atsparumas smūgiams
Atsparumas korozijai (anoduotas aliuminis)
Kabelio ilgis: 5 m
Matmenys: 150 x 350 x 1370
Svoris: 39 kg
Atsparumas UV spinduliams
CE sertifikatas

Techninės specifikacijos

CityCharge V2 Plus 
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CityCharge Mini2 
Viešoji įkrovimo stotelė elektromobiliams

www.elintacharge.ltSekite mus

 Type 2 tipo įkrovimo lizdai, iki 2 x 22 kW
Ekspertų pripažintas dizainas 
Ryškus LED apšvietimo ekranas
Tvirtas aliuminio korpusas
Integruota energijos apskaita
RFID identifikacija
Galios paskirstymo-balansavimo sistema
3G / 4G / WiFi / LAN / OCPP
„Elios.cloud“ administravimas internetu

Įkrovimo stotelė gali būti naudojama:

Požeminiuose
garažuose

Prie biurų
pastatų

Prie prekybos
centrų

Viešosiose
automobilių
stovėjimo
aikštelėse

Elinta Charge, UAB    |    Partizanų g. 63M, Kaunas 50306, Lietuva    |    

„CityCharge Mini2“ klasifikuojama kaip vidutinio 
greitumo įkrovimo stotelė, galinti tiekti iki 44 kW 
(2 x 22 kW) elektros energiją. Type 2 įkrovimo 
lizdas atitinka IEC62196.

„CityCharge Mini2“ gamyboje naudojamos 
aukščiausios kokybės medžiagos. Tvirtas 
korpusas pagamintas iš ekstrūduoto, CNC 
būdu apdirbto ir anoduoto aliuminio komponen-
tų, kurie pasižymi išskirtiniu patvarumu.

Aukščiausios kokybės elektronika su integruota 
klimato kontrolės funkcija užtikrina patikimą 
veikimą net ekstremaliausiomis oro sąlygomis.

Ryškus LED ekranas ir šoninės juostelės gerai 
matomos ryškiai šviečiant saulei bei tamsiu 
paros metu. Tai pabrėžia dizaino modernumą.

Galima naudoti kaip autonominę nedidelio vieti-
nio tinklo stotelę su patogia RFID naudotojų 
identifikacijos sistema arba integruoti į esamą 
įkrovimo stotelių tinklą naudojant interneto 
kabelį, 4G modulį arba „WiFi“.

info@elintacharge.com



Techninės specifikacijos

CityCharge Mini2 

Lizdo tipas 2 x Type 2, atitinkantys IEC62196 (Mode 3)

Įėjimo galia 3 arba 1 fazės 400 V/AC 50 Hz 64 A arba 32 A

Išėjimo galia
(pasirinktinai)

2 x 3 fazių 400 V/AC 32 A (2 x 22 kW)
2 x 3 fazių 400 V/AC 16 A (2 x 11 kW)
2 x 1 fazės 230 V/AC 32 A (2 x 7,2 kW)
2 x 1 fazės 230 V/AC 16 A (2 x 3,6 kW)

Ryšys
(pasirinktinai)

3G / 4G  ryšys „Elios.cloud“ ir OCPP 1.6 JSON 
WiFi ryšys „Elios.cloud“ ir OCPP 1.6 JSON  
LAN ryšys  „Elios.cloud“ ir OCPP 1.6 JSON 
Galios paskirstymo-balansavimo sistema

Naudotojo sąsaja LED apšvietimo ekranas 
RFID naudotojo prieigos valdymas
Valdymas mobilia aplikacija telefonu 
LED būsenos indikacija
Energijos apskaita su duomenų atvaizdavimu

Sauga Įkrovimo  kabelio užraktas 
Apsauga nuo trumpojo jungimo
Apsauga nuo srovės nutekėjimo
Srovės nuotėkio relės autopavara (pasirinktinai)

Kitos specifikacijos Darbinė temperatūra: nuo –30 °C iki +50 °
IP54 apsaugos klasė 
IK10 atsparumas smūgiams 
Atsparumas korozijai (anoduotas aliuminis)
Matmenys: 150 x 350 x 670 mm 
Svoris: 21 kg 
Atsparumas UV spinduliams 
CE sertifikatas

www.elintacharge.ltSekite mus
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CityCharge Mini2 Plus 
Viešoji įkrovimo stotelė elektromobiliams

www.elintacharge.ltSekite mus

 2 įkrovimo kabeliai Type 2, iki 2x22 kW
Patrauklus dizainas
Ryškus LED apšvietimo ekranas
Tvirtas aliuminio korpusas
Integruota energijos apskaita
RFID identifikacija
Galios paskirstymo-balansavimo sistema
3G / 4G / WiFi / LAN / OCPP
„Elios.cloud“ administravimas internetu

Įkrovimo stotelė gali būti naudojama:

Požeminiuose
garažuose

Prie biurų
pastatų

Prie prekybos
centrų

Viešosiose
automobilių
stovėjimo
aikštelėse

Elinta Charge, UAB    |    Partizanų g. 63M, Kaunas 50306, Lietuva    |    

„CityCharge Mini2 Plus“ klasifikuojama kaip 
vidutinio greitumo įkrovimo stotelė, galinti tiekti 
iki 44 kW (2 x 22 kW) elektros energiją. Type 2 
įkrovimo kabelis atitinka IEC62196.

„CityCharge Mini2 Plus“ gamyboje naudoja-
mos aukščiausios kokybės medžiagos. Tvirtas 
korpusas pagamintas iš ekstrūduoto, CNC 
būdu apdirbto ir anoduoto aliuminio kompo-
nentų, kurie pasižymi išskirtiniu patvarumu.

Aukščiausios kokybės elektronika su integruo-
ta klimato kontrolės funkcija užtikrina patikimą 
veikimą net ekstremaliausiomis oro sąlygomis. 

Ryškus LED ekranas ir šoninės juostelės gerai 
matomos ryškiai šviečiant saulei bei tamsiu 
paros metu. Tai pabrėžia dizaino modernumą.

Galima naudoti kaip autonominę nedidelio vieti-
nio tinklo stotelę su patogia RFID naudotojų 
identifikacijos sistema arba integruoti į esamą 
įkrovimo stotelių tinklą naudojant interneto 
kabelį, 3G, 4G modulį arba „WiFi“.

info@elintacharge.com



Techninės specifikacijos

CityCharge Mini2 Plus 

Kabelio tipas 2 x Type 2, atitinkantys IEC62196 (Mode 3)
Phoenix Contact spiralinis kabelis

Įėjimo galia 3 arba 1 fazės 400 V AC 50 Hz 64 A arba 32 A

Išėjimo galia
(pasirinktinai)

2 x 3 fazių 400 V AC 32 A (2 x 22 kW)
2 x 3 fazių 400 V AC 16 A (2 x 11 kW)
2 x 1 fazės 230 V AC 32 A (2 x 7,2 kW)
2 x 1 fazės 230 V AC 16 A (2 x 3,6 kW)

Ryšys
(pasirinktinai)

3G / 4G  ryšys „Elios.cloud“ ir OCPP 1.6 JSON 
WiFi ryšys „Elios.cloud“ ir OCPP 1.6 JSON 
LAN ryšys  „Elios.cloud“ ir OCPP 1.6 JSON 
Galios paskirstymo-balansavimo sistema

Naudotojo sąsaja LED apšvietimo ekranas 
RFID naudotojo prieigos valdymas
Valdymas mobilia aplikacija telefonu 
LED būsenos indikacija
Energijos apskaita su duomenų atvaizdavimu

Sauga Apsauga nuo trumpojo jungimo
Apsauga nuo srovės nutekėjimo
Srovės nuotėkio relės autopavara (pasirinktinai)

Kitos specifikacijos Darbinė temperatūra: nuo –30 °C iki +50 °
IP54 apsaugos klasė 
IK10 atsparumas smūgiams 
Atsparumas korozijai (anoduotas aliuminis)
Kabelio ilgis: 5 m
Matmenys: 150 x 350 x 670 mm 
Svoris: 25 kg 
Atsparumas UV spinduliams
CE sertifikatas

www.elintacharge.ltSekite mus
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HomeBox Slim

Privačiose
automobilių
stovėjimo
aikštelėse

Jūsų
garaže

Trasnporto
priemonių

parke

Įmonės
teritorijoje

Profesionalus elektrinių transporto
priemonių įkroviklis
Paprastas naudojimas 
Išėjimo galia iki 22 kW
Type 2 įkrovimo lizdas
Nesudėtingas įrengimas
Integruota energijos apskaita
RFID identifikacija
Galios paskirstymo-balansavimo sistema
3G / 4G / „WiFi“ / LAN / OCPP
„Elios.cloud“ administravimas internetinis

 „HomeBox Slim“ – tai paprastas ir taupus įkrovimo 
sprendimas, pasižymintis iki 22 kW įkrovimo galia. „HomeBox 
Slim“ gali būti naudojama garažuose, automobilių stovėjimo 
vietose ir kitose privačiose zonose.

„HomeBox Slim“ pritaikyta naudoti namuose ar biure ir atitinka 
aukščiausius gamybos standartus, todėl pasižymi ilga 
eksploatacijos trukme ir patikimumu. Galima rinktis 1 arba 3 
fazių, 16 A arba 32 A įkrovimo stotelę.

www.elintacharge.ltSekite mus

Privačioji įkrovimo stotelė elektromobiliui

Įkrovimo stotelė gali būti naudojama:
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Techninės specifikacijos

HomeBox Slim

www.elintacharge.ltSekite mus

Lizdo tipas Type 2, atitinkantis IEC62196 (Mode 3) 

Įėjimo galia 3 arba 1 fazės 400 V/AC 50 Hz 32 A arba 16 A

Išėjimo galia
(pasirinktinai)

3 fazių 400 V AC 32 A (22 kW)
3 fazių 400 V AC 16 A (11 kW)
1 fazės 230 V AC 32 A (7,2 kW)
1 fazės 230 V AC 16 A (3,6 kW)

Sauga Įkrovimo kabelio  fiksavimas  
Apsauga nuo trumpojo jungimo 
Apsauga nuo srovės nutekėjimo
Srovės nuotėkio relės autopavara (pasirinktinai)) 

Kitos specifikacijos Darbinė temperatūra: nuo –30 °C iki +50 °
IP54 apsaugos klasė 
IK10 atsparumas smūgiams
Plastikinis korpusas 
Skaitmeninis energijos skaitiklis
Matmenys 225 x 205 x 110 mm
Svoris: 6 kg 
Atsparumas UV spinduliams 
CE Sertifikatas

Modeliai EM-HBS-22
EM-HBS-11

22 kW
11 kW

EM-HBS-7.2
EM-HBS-3.6

7,2 kW
3,6 kW

Dizaino variantai
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HomeBox Slim GO

Autoservise Privačiame
garaže

Trasnporto
priemonių

parke

Įmonės
teritorijoje

Plug & Charge

www.elintacharge.ltSekite mus

Nešiojama įkrovimo stotelė elektromobiliui

Įkrovimo stotelė gali būti naudojama:

Elinta Charge, UAB    |    Partizanų g. 63M, Kaunas 50306, Lietuva    |    

„HomeBox Slim GO“ yra lengvas, ekonomiš-
kas nešiojamas all-in-one sprendimas, leidžiantis 
greitai ir saugiai įkrauti elektromobilį namuose, 
darbe ar kelyje.

„HomeBox Slim GO“ nereikia įdiegti, tiesiog 
įkiškite įkrovimo stotelę į buitinį ar komercinį 
lizdą ir kraukite! Įkrovimo stotelė suprojektuota 
taip, kad atitiktų aukščiausius gamybos stan-
dartus, todėl pasižymi ilga eksploatacijos 
trukme ir patikimumu. Galima rinktis 1 arba 3 
fazių, 16 A arba 32 A įkrovimo stotelę.

Nereikia montuoti
Išėjimo galia iki 22 kW
Type 2 įkrovimo lizdas
Keletas dizaino variantų
Integruota energijos apskaita
RFID identifikacija
Galios paskirstymo-balansavimo sistema
3G / 4G / „WiFi“ / LAN / OCPP
„Elios.cloud“ administravimas internetinis

info@elintacharge.com



Techninės specifikacijos

HomeBox Slim GO

www.elintacharge.ltSekite mus

Lizdo tipas Type 2, atitinkantis IEC62196 (Mode 3) 

Įėjimo galia 3 arba 1 fazės 400 V/AC 50 Hz 32 A arba 16 A

Išėjimo galia
(pasirinktinai)

3 fazių 400 V AC 32 A (22 kW)
3 fazių 400 V AC 16 A (11 kW)
1 fazės 230 V AC 32 A (7,2 kW)
1 fazės 230 V AC 16 A (3,6 kW)

Sauga Įkrovimo kabelio fiksavimas
Apsauga nuo trumpojo jungimo
Apsauga nuo srovės nutekėjimo 
Srovės nuotėkio relės autopavara (pasirinktinai) 

Elinta Charge, UAB    |    Partizanų g. 63M, Kaunas 50306, Lietuva    |    

Kitos specifikacijos Darbinė temperatūra: nuo –30 °C iki +50 °
IP54 apsaugos klasė 
IK10 atsparumas smūgiams
Plastikinis korpusas 
Skaitmeninis energijos skaitiklis
Matmenys 225 x 205 x 110 mm
Svoris: 8,5 kg 
Atsparumas UV spinduliams
CE Sertifikatas

Modeliai EM-HBS-22-GO
EM-HBS-11-GO

22 kW
11 kW

EM-HBS-72-GO
EM-HBS-36-GO

7,2 kW
3,6 kW

Dizaino variantai

info@elintacharge.com



HomeBox Slim Plus

Autoservise Privačiame
garaže

Trasnporto
priemonių

parke

Įmonės
teritorijoje

Profesionalus elektromobilių įkroviklis

www.elintacharge.ltSekite mus

Privačioji įkrovimo stotelė elektromobiliui

Įkrovimo stotelė gali būti naudojama:

Elinta Charge, UAB    |    Partizanų g. 63M, Kaunas 50306, Lietuva    |    

„HomeBox  Slim Plus“  –  tai  paprastas  ir  tau-
pus  įkrovimo sprendimas su integruotu Phoe-
nix Contact kabeliu, pasižymintis iki 22 kW 
įkrovimo galia. Stotelė gali  būti  naudojama  
autoservisuose, garažuose,  automobilių  sto-
vėjimo vietose ir kitose privačiose zonose.

„HomeBox Slim Plus“ pritaikyta naudoti biure 
ar namuose ir atitinka aukščiausius  gamybos  
standartus,  todėl  pasižymi  ilga eksploatacijos  
trukme  ir  patikimumu.  Galima  rinktis  1  arba  
3 fazių, 16 A arba 32 A įkrovimo stotelę.

Paprastas naudojimas
Išėjimo galia iki 22 kW
Type 2 įkrovimo kabelis
Keletas dizaino variantų
Integruota energijos apskaita
RFID identifikacija
Galios paskirstymo-balansavimo sistema
3G / 4G / „WiFi“ / LAN / OCPP
„Elios.cloud“ administravimas internetinis

info@elintacharge.com



Techninės specifikacijos

HomeBox Slim Plus

www.elintacharge.ltSekite mus

Kabelio tipas Type 2, atitinkantis IEC62196 (Mode 3)
Phoenix Contact tiesus kabelis
 

Įėjimo galia 3 arba 1 fazės 400 V/AC 50 Hz 32 A arba 16 A

Išėjimo galia
(pasirinktinai)

3 fazių 400 V AC 32 A (22 kW)
3 fazių 400 V AC 16 A (11 kW)
1 fazės 230 V AC 32 A (7,2 kW)
1 fazės 230 V AC 16 A (3,6 kW)

Sauga Apsauga nuo trumpojo jungimo 
Apsauga nuo srovės nutekėjimo
Srovės nuotėkio relės autopavara (pasirinktinai) 

Elinta Charge, UAB    |    Partizanų g. 63M, Kaunas 50306, Lietuva    |    

Kitos specifikacijos Darbinė temperatūra: nuo –30 °C iki +50 °
IP54 apsaugos klasė 
IK10 atsparumas smūgiams
Plastikinis korpusas 
Skaitmeninis energijos skaitiklis
Kabelio ilgis: 5 m
Matmenys 225 x 205 x 110 mm
Svoris: 8,5 kg 
Atsparumas UV spinduliams
CE Sertifikatas

Modeliai EM-HBS-22-PLUS
EM-HBS-11-PLUS

22 kW
11 kW

EM-HBS-72-PLUS
EM-HBS-36-PLUS

7,2 kW
3,6 kW

Dizaino variantai

info@elintacharge.com



HomeBox Slim GO Plus

Autoservise Privačiame
garaže

Trasnporto
priemonių

parke

Įmonės
teritorijoje

Plug & Charge

www.elintacharge.ltSekite mus

Nešiojama įkrovimo stotelė elektromobiliui

Įkrovimo stotelė gali būti naudojama:
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„HomeBox Slim GO Plus“ yra lengvas, ekono-
miškas nešiojamas all-in-one sprendimas, lei- 
džiantis greitai ir saugiai įkrauti elektromobilį 
namuose, darbe ar kelyje.

„HomeBox Slim GO Plus“ nereikia įdiegti, tie- 
siog įkiškite įkrovimo stotelę į buitinį ar komer- 
cinį lizdą ir kraukite! Įkrovimo stotelė suprojek-
tuota taip, kad atitiktų aukščiausius gamybos 
standartus, todėl pasižymi ilga eksploatacijos 
trukme ir patikimumu. Galima rinktis 1 arba 3 
fazių, 16 A arba 32 A įkrovimo stotelę.

Nereikia montuoti
Išėjimo galia iki 22 kW
Type 2 įkrovimo kabelis
Keletas dizaino variantų
Integruota energijos apskaita
RFID identifikacija
Galios paskirstymo-balansavimo sistema
3G / 4G / „WiFi“ / LAN / OCPP
„Elios.cloud“ administravimas internetinis

info@elintacharge.com



Techninės specifikacijos

HomeBox Slim GO Plus 

www.elintacharge.ltSekite mus

Kabelio tipas Type 2, atitinkantis IEC62196 (Mode 3)
Phoenix Contact tiesus kabelis
 

Įėjimo galia 3 arba 1 fazės 400 V/AC 50 Hz 32 A arba 16 A

Išėjimo galia
(pasirinktinai)

3 fazių 400 V AC 32 A (22 kW)
3 fazių 400 V AC 16 A (11 kW)
1 fazės 230 V AC 32 A (7,2 kW)
1 fazės 230 V AC 16 A (3,6 kW)

Sauga Apsauga nuo trumpojo jungimo 
Apsauga nuo srovės nutekėjimo
Srovės nuotėkio relės autopavara (pasirinktinai) 
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Kitos specifikacijos Darbinė temperatūra: nuo –30 °C iki +50 °
IP54 apsaugos klasė 
IK10 atsparumas smūgiams
Plastikinis korpusas 
Skaitmeninis energijos skaitiklis
Kabelio ilgis: 5 m
Matmenys 225 x 205 x 110 mm
Svoris: 11 kg 
Atsparumas UV spinduliams
CE Sertifikatas

Modeliai EM-HBS-22-GO-PLUS
EM-HBS-11-GO-PLUS

22 kW
11 kW

EM-HBS-72-GO-PLUS
EM-HBS-36-GO-PLUS

7,2 kW
3,6 kW

Dizaino variantai

info@elintacharge.com



Energijos  
balansavimas

Pavyzdžiui:

Energijos balansavimas reiškia, kad įkrovimo stotelė automatiškai paskirsto turimą energiją 
įkraunamiems automobiliams. Įkroviklis išanalizuoja turimą galią ir tai, kiek energijos reikia 
automobiliams. Vėliau išmanioji elektroninė sistema paskirsto energiją pagal maksimalią 
prijungimo galią. Naudojant šią sistemą, elektromobilius visada galima įkrauti, net jei 
įrenginys yra riboto pajėgumo.

Įkraunamas VIENAS AUTOMOBILIS. Elektromobiliui prieinamas mak
simalus energijos kiekis.

Prijungti DU AUTOMOBILIAI. Įkrovimo stotelė paskirstys turimą ener
giją dviem elektromobiliams. Gali būti taip, kad automobiliai įkraunami 
mažesniu greičiu.

Prijungta AUTOMOBILIŲ GRUPĖ. Jei įrengtos kelios įkrovimo sto
telės keliems elektromobiliams, įkrovimo energija paskirstoma po ly giai 
visiems ketinamiems įkrauti elektromobiliams, išvengiant daug są nau dų 
reikalaujančio, vienkartinio prijungimo pajėgumų padidėjimo ir užkertant 
kelią pikinėms apkrovoms, lemiančioms didesnius mokesčius.

Ar norėtumėte pasikonsultuoti? Mes su malonumu padėsime.

Sekite mus socialiniuose tinkluose www.elintacharge.com
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Atnaujinkite savo įkroviklį ir padidinkite elektromobilių įkrovimo  

sistemos prieinamumą bei naudojimo saugumą.

Naudojant dinaminę apkrovos balanso sistemą, išmanioji įkrovimo sistema „Elinta Charge“ 
saugiai subalansuoja energijos naudojimą tarp jūsų elektromobilio ir įkrovimo stotelės bei 
kitų, vietoje esančių, prietaisų. Įkrovimo stotelėje „Elinta Charge“ įrengtas papildomas 
išmanus elektros energijos skaitiklis, montuojamas į galios įvado skydą ir skirtas matuoti 
pastato suvartojamą galią, o rezervas paskiriamas įkrovimo stotelei, įkrauti elektromobilį. 
Kai realiu laiku pastato suvartojama energija yra didelė, įkrovimo stotelė vykdo krovimą 
lėtai arba visai atjungia krovimą, o kai pastato elektros sąnaudos sumažėja, įkrovimo sto-
telė padidina įkrovimo galingumą. Išmanios sistemos dėka apkrausite savo pastato galios 
įvadą optimaliai, o tai leis sutaupyti įvado didinimo kaštus. Papildomai panaudojus laiko 
grafiko funkciją, vykdysite krovimą, kai elektros energijos kaina yra žemiausia.

Dinaminis  
apkrovos valdymas

Sekite mus socialiniuose tinkluose www.elintacharge.com

Ar norėtumėte pasikonsultuoti? Mes su malonumu padėsime.

Papildomas skaitiklis montuojamas į galios skydą (max. 80A);

Skirtas vienai stotelei;

Gali veikti be interneto ryšio;

Pajungimas tiek laidintis, tiek belaidis.

Papildomas skaitiklis montuojamas į galios skydą (max. 300A);

Skirtas įkrovimo stotelių parkui;

Būtina užtikrinti Ethernet interneto ryšį;

Pajungimas tik laidinis.

Namams:

Verslui:
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Atnaujinkite savo įkroviklį ir padidinkite elektromobilių įkrovimo  

sistemos prieinamumą bei naudojimo saugumą.

Nuolatinės srovės
monitoringas

Pirmasis pasaulyje liekamosios nuolatinės srovės detektorius (RDC-DD), sertifikuotas „TÜV Rheinland“ 

Aiškus nuolatinės liekamosios srovės aptikimas visiškai atskyrus kintamąją liekamąją srovę 

Greitas reagavimo laikas palengvina platų pagrindinės grandinės perjungimo prietaisų pasirinkimą 

Prieš kiekvieną įkrovimo ciklą galima lengvai atlikti bandymus  

Jutiklio laidų prijungimo būsenos aptikimas siekiant pašalinti su įrengimu susijusį pavojų 

Per didelės / per mažos įtampos įspėjamasis signalas sumažina veikimo esant per didelei / per mažai 

įtampai pavojų 

Atkūrimo nuotoliniu būdu galimybė padeda sutaupyti vietoje atliekamos techninės priežiūros išlaidoms

Klientų gaunama nauda

Pažangusis liekamosios nuolatinės srovės jutiklis (RCD) aptiks nesaugią nuolatinę liekamąją   
srovę ir atjungs maitinimą, tiekiamą į elektromobilį. Jei protėkio neliks, sistema bandys toliau 
įkrauti. Jutiklis atitinka IEC61851-1:2017 ir yra sertifikuotas „TÜV Rheinland“ dėl puikios lieka-
mosios nuolatinės srovės kontrolės. Šis sprendimas atidžiai sukurtas atsižvelgiant į saugą, kainą 
ir patikimumą.

Sutaupoma daug išlaidų 
mūsų gaminius naudojant 
kartu su patikimu A tipo RCD

Sekite mus socialiniuose tinkluose www.elintacharge.com

Patogus naudojimas, kurį 
užtikrina nuotolinės ban - 
dymų ir atkūrimo funkcijos

Elektromobilio kintamosios 
srovės įkrovimo sistemos 
atnaujinimas, atitinkantis 
naujausius IEC standartus

Didesnė elektromobilio įkrovi-
mo sauga naudojant mūsų 
aukštos kokybės „TÜV Rhein-
land“ sertifikuotus gaminius

Ar norėtumėte pasikonsultuoti? Mes su malonumu padėsime.
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