
AMPERFIED CHARGER 
COMPACT.LITE
MOBILNE ROZWIĄZA-
NIE DO ŁADOWANIA W 
DOMU I W DRODZE

Najważniejsze właściwości techniczne urządzenia Amperfied Charger compact.lite

 \ Ładowanie w całej Europie poprzez podłączenie do niebieskiego gniazda CEE 16 A

 \ Wariant jednofazowy

 \ Elastyczne zastosowanie jako mobilne rozwiązanie do ładowania w domu lub w 

drodze

 \ Możliwość montażu na ścianie do zamykanego uchwytu ściennego Wallmount 

Compact w pomieszczeniach i na zewnątrz

 \ Nie wymaga instalacji (o ile dostępne jest niebieskie przyłącze CEE 16 A/230 V)

MOBILNIE, 
ELASTYCZNIE, 
POMYSŁOWO



DANE TECHNICZNE

\  Amperfied GmbH  \  Gutenbergring 20  \  69190 Walldorf  \  Niemcy

Z chęcią udzielimy pomocy na naszej infolinii:
+49 6222 82-2266
support@amperfied.com
www.amperfied.com

PYTANIA? 

Moc ładowania Do 3,7 kW

Napięcie znamionowe 110 V – 240 V

Prąd znamionowy do 16 A

Częstotliwość znamionowa 50 Hz – 60 Hz

Tryb ładowania jednofazowy

Układy sieciowe TT/TN

Przyłącze/złącze ładowania Typ 2

Całkowita długość stacji ładowania (m) 6 m

Informacje o stanie Stan wyświetlacza LED

Rodzaj ochrony

Stopień ochrony skrzynki kontrolnej IP67
Stopień ochrony złącza:
• IP44 (z pokrywą ochronną)
• IP24 (bez pokrywy ochronnej)

Wykrywanie prądu zakłóceniowego ≤ 30 mA AC; ≤ 6 mA DC

Funkcje bezpieczeństwa

Autotest przy uruchomieniu
Przekazywanie informacji o monitorowaniu ładowania do pojazdu
Monitorowanie przewodu ochronnego
Monitorowanie przekaźników
Wykrywanie prądu przeciążeniowego
Wykrywanie przepięcia i podnapięcia
Monitorowanie temperatury IC-CPD
Odporność na przejechanie samochodem
Odporność na upadki
Nie zawiera halogenów
Trudnopalny
Olejoodporny

Zakres temperatury roboczej (°C)

-25°C do +50°C

W zakresie temperatury roboczej zapewniony jest stały prąd ładowania, który jest zmniej-
szany w przypadku przekroczenia temperatury.

Klasa ochrony I

Wymiary (szer. × wys. × gł.) (mm) Skrzynka sterująca: 320 mm x 124 mm x 84 mm

Masa
ok. 2,8 kg (bez opakowania)
ok. 3,6 kg (z opakowaniem)

Normy

2014/35/UE (Dyrektywa niskonapięciowa),
2011/65/UE (RoHS) i 2015/863/UE,
EN 61851-1 (Przewodzące systemy ładowania dla pojazdów elektrycznych),
EN 62752 (zintegrowane urządzenie sterujące i zabezpieczające linii ładowania),
EN 62196-1; EN 62196-2 (wtyczka i złącze)

Przydatne akcesoria
Zamykany uchwyt ścienny Wallmount Compact do mocowania w pomieszczeniach i na 
zewnątrz.


