
Ensto přivádí elektromobily
do Vašeho domova.

Nabíjení elektromobilu u Vás doma ještě neby-
lo nikdy jednodušší – stačí zapojit a jít. Ensto 
Chago eFill je vytvořen speciálně pro domácí 
použití. Zahrnuje všechny základní a snadno 
použitelné funkce, které jsou pro dobíjení vozů 
potřeba . Prostě skvělá volba!

Je odolný 
Nabíjecí stanice eFill (IP44) je vyrobena z 
odolné kovové konstrukce, která odolá, jak 
povětrnostním podmínkám, tak i případným 
mechanickým poškozením (IK10).

Snadno se používá 
Chago eFill je velmi jednoduché domácí 
řešení, které nepotřebuje vestavěné proudo-
vé chráníče nebo spojení s back-end systémy.  
Nabíjecí stanice eFill má napevno přidělaný 
spirálovitý dobíjecí kabel, se kterým se snad-
no manipuluje a který dobře vypadá. Držák 
nabíjecího konektoru může být instalován na 
samostatném místě na zdi tak, aby byl vždy při 
ruce . Instalace stanice nevyžaduje žádné  kó-
dování ani znalosti profesionálního  technika.

Je pouze Váš
Zvolte si Ensto Chago eFilll a nabíjejte elegantně 
a efektivně. Parkovací místo ve Vašem domě 
pak pravděpodobně bude Váš nejoblíbenější a 
nejpoužívanější na-bíjecí bod.

Domácí nabíjecí stanice Ensto Chago eFill je 
jednou z částí řešení hybridního domu Ensto.  
Hybridní dům je souhrnem rešení stavebních 
prvků pro energeticky efektivní stavby a rekon-
strukce.  Zahrnuje v sobě ventilaci, vytápění, 
monitorování spotřeby energií, osvětlení, 
rozvody elektřiny a dobíjení elektrických voz-
idel.

Ensto Chago eFill
Domácí nabíjecí stanice

  Nové!
  Chago eFill pro Teslu
	 ● 11 kW (3x16A)
 ● Mode3, Typ2



Ensto Finland Oy
Ensio Miettisen katu 2
P.O.Box 77

Dostupné ve dvou provedeních:

● Standardní verze s konektorem Type 1 (SAE J1772) nebo s konektorem Type 2 („Mennekes“)
● Rapid verze s konektorem Type 1 ( (SAE J1772) nebo s konektorem Type 2 (ke stanici je připevněný
napájecí kabel pro zapojení do domácí zásuvky nebo do průmyslové CEE 16A zásuvky) 

Za příplatek je možné provedení stanice ve vlastní barvě nebo s vlastním logem. 
Poznámka: napájecí vedení musí být vybaveno  jističem vedení (MCB) a proudovým chráničem (RCD). 

EVH020.01/.02R16
EVH050.02R16

EVH020.01/.02REVH020.01/.02 
EVH050.02

Kód produktu EVH020.01 EVH020.02 EVH020.01R EVH020.02R EVH020.01R16 EVH020.02R16 EVH050.02 EVH050.02R16

Nabíjecí konektor Typ1 Typ2 Typ1 Typ2 Typ1 Typ2 Typ2 Typ2

Délka napájecího kabelu - 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m - 1,5 m

Koncovka napájecího kabelu

- CEE 7/6 (French) CEE zásuvka 5P/16A/400V
(Standard IEC 60309) -

CEE zásuvka 
5P/16A/400V 
(Standard IEC 

60309)

Počet nabíjecích konektorů 1

Nabíjecí proud max 16A 1-fázový 8A 1-fázový 16A 1-fázový 3x16A 3-fázový

Nabíjecí výkon 3,6 kW 1,8 kW 3,6 kW 11 kW

Jmenovité napětí 230V 1-fázový 230V / 400V 3-fázový

Jmenovitý proud 1 x 16 A 3x16 A

Jmenovitá frekvence AC 50 Hz

Nápájecí svorky 3 (N, L, PE) 5 (L1, L2, L3, N, PE)

Typ napájecího konektoru Šroubová svorka Cu 2,5-6 mm²

Počet kabelových průchodek 1

Instalace Uchycení na zeď

Rozměry ( v x š x h) 432x220x168 mm

Váha kg 9 kg

Délka nabíjecího kabelu m 4 m

Stupeň krytí IP44

Stupeň ochrany IK10

Provozní teplota -30…+50 oC

Provozní vlhkost 95 % bez kondenzace

Spotřeba v pohotovostním 
režimu <1 W typicky

Funkční vlastnosti Indikátor stavu pomocí LED
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