
CHAGO WALLBOX
STYLOVÁ NABÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROMOBILY S 
POKROČILOU KONEKTIVITOU

Věříme v inteligentní budoucnost dotýkající se nabíjení elektrických vozidel, našich 
zákazníkům, podnikání a životního prostředí. Ve všem, co děláme, je naším cílem šetřit 
peníze našich zákazníků a snižovat zátěž pro životní prostředí.

Duální verze Chago Wallbox je ideálním řešením pro 
ty, kteří potřebují nabíjet dva vozy najednou. Chago 
Wallbox může být dle potřeby osazen jednou nebo dvěma 
zásuvkami Mode 3/Type 2 nebo jedním či dvěma kabely s 
konektory Type 1 nebo Type 2.

Future-proof technologie znamená, že Vaše investice 
zůstává efektivní z hlediska nákladů i v budoucnosti. 
Zabezpečené připojení přes Ethernet, mobilní data nebo 
Wi-Fi ochrání Vaše data. Chago Wallbox může být vybaven 
i master-slave komunikací a lze jej připojit do back-end 
systému přes OCPP. Do výbavy je možné přidat i hardware 
kompatibilní s IEC 15118 pro vehicle-to-grid a pro služby 
spojené s identifikací vozidla.

Chago Wallbox je modulární řešení pro nabíjení jednoho nebo dvou vozidel. Svými 
kompaktními rozměry, odolností a snadným používáním je perfektní pro každodenní nabíjení.

Inteligentní přístup pro uživatele pomocí RFID/NFC 
čtečky zajištuje snadné a rychlé nabíjení. Chago wallbox 
obsahuje tříbarevnou LED indikaci provozního stavu a nově 
nabízí i atraktivní podsvícení pro snadnou a bezpečnou 
orientaci v nočních hodinách. 

Chago EV Cloud je náš software pro technické služby, 
vzdálenou podporu, preventivní údržbu a řízení zátěže. 
Váš Chago Wallbox je tak možné spravovat odkudkoliv a 
kdykoliv, aby byl neustále k dispozici.

Plynulé a jednoduché nabíjení 
Chago Wallbox je ideální pro: 
• Obchodní centra a hotely 
• Pro firmy
• Pro správce vozových parků a parkovišť
• Pro domácnosti



CHAGO WALLBOX
TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Výstup 1 nebo 2 Mode 3 / Type 2 zásuvky
1 nebo 2 Mode 3 / Type 1 nebo Type 2 kabely

Jmenovité napětí 1fáz./3fáz., 230/400VAC, 50Hz

Nabíjecí výkon/proud Max. 22kW 
Nabíjecí proud je nastavitelný v rozsahu 6A až 32A

Třída krytí IP54

Odolnost proti nárazu IK10

Možnosti ochrany 6mA DC monitoring zbytkového proudu 
Proudový chránič Typ A/B (on-board)

Komunikace a ovládání Samostatně/Online
2G/3G, LAN, Wi-Fi
OCPP
IEC15118
Master/slave (Modbus)
Chago EV Cloud dynamické řízení zátěže
Odemčení zásuvky Mode 3 v případě výpadku napájení

Provozní teplota -30°C až +50°C

Uživatelské rozhraní RFID
Stavová indikace tříbarevnou LED (volno, nabíjení, chyba)

Montáž Na zeď

Standardy/normy CE, IEC 61851-1/-22

ENSTO CHAGO
www.chago.com

Chago Wallbox
Duální, se zásuvkami Mode3

Chago Wallbox
Duální, s připevněnými kabely

Chago Služby
Chago poskytuje širokou škálu profesionálních 
služeb, které Vám pomohou snížit provozní náklady a 
získat maximální hodnotu z Vašich Chago nabíjecích 
stanic.Služby zahrnují: přípravu před uvedením 
do provozu, správu nabíjecích stanic, preventivní 
údržbu, technickou podporu, prodlouženou záruku 
a náhradní díly. Tyto možnosti jsou dostupné jako 
součást Chago servisních plánů nebo dohod se 
zákazníky.

ROZMĚRY


