
Chago Media 3.0
Połączenie stacji EV 

i zewnętrznej reklamy

Chago Media to stacja ładowania pojazdów 
elektrycznych i ekran reklamowy, który 
może pomóc w rozwiązaniu problemów 
inwestycyjnych związanych z budową sieci 
stacji ładowania

Przychody ze sprzedaży powierzchni 
reklamowej można wykorzystać do 
sfinansowania inwestycji w budowę i 
eksploatację infrastruktury do ładowania
 
Chago Media został zaprojektowany z myślą 
o ładowaniu pojazdów elektrycznych poza 
domem w wymagających środowiskach. 

Najważniejsze funkcje stacji stacji ładownia
• Zaprojektowana do użytku 24/7/365
• OCPP 1.5 i 1.6 z pełnym wsparciem serwisowym
• Komponenty najwyższej jakości
• W pełni zgodna z europejskimi regulacjami
• Łatwa w obsłudze
• Bezproblemowa i bezpieczna identyfikacja 

użytkownika za pomocą RFID i telefonu komórkowego
• Kompatybilna z Vehicle-to-Grid

Najważniejsze funkcje wyświetlacza reklam
• Zaprojektowany do użytku 24/7/365
• Doskonała wioczność ze wszystkich kątów
• Automatyczna regulacja jasności
• Prezentacja tekstu, animacji, zdjęć i wideo
• Konstrukcja odporna na akty wandalizmu i warunki 

pogodowe
• Niskie koszty cyklu życia dzięki niezawodności
• Technologia TFT LCD
• Zdalna diagnostyka
• Łatwa instalacja i eksploatacja ensto

.pl



INFORMACJE TECHNICZNE

Gniazda ładowania 2 gniazda ładowani (Mode3 i Mode2)

Liczba jednoczesnych 
użytkowników

2

Prąd znamionowy maks. 3 × 32 A (Mode 3)

Moc znamionowa 22 kW w punkcie ładowania

Parametry zasilania L1, L2, L3, N, PE
Cu 2.5 - 50 mm2, Al 6 - 50 mm2 
230/400 VAC, 50 Hz

Bezpieczeństwo • MCB (zabezpieczenie nadprądowe ) 
• Detekcja upływu prądu 6mA DC 
• Wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) typu A  
w standardzie

Pomiar zużytej energii Przekładniki prądowe. 
Opcjonalnie licznik/i klasy MID

Sygnalizacja stanu pracy Trójkolorowy wskaźnik LED (zielony, niebieski, 
czerwony)

Dostęp do stacji ładowania Otwarty dostęp (bez konieczności autoryzacji)  
Autoryzacja RFID /NFC (ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 
15693)

Komunikacja z systemami 
zarządzania

2G/3G, Ethernet, OCPP 1.5/1.6

Temparatura pracy od -30 do +50°C

Wilgotność 95 % (nieskondensowana)

Klasa szczelności obudowy IP54

Odporność na udar IK10

Zgodność ze standardami IEC 61851-1 compatible, EN61439-1, EN61439-3

Certyfikaty CE, RoHS

Funkcjonalności • Zdalny monitoring i sterowanie wyłącznikiem 
różnicowo-prądowym
• Detekcja upływu prądu 6mA DC
• Zwolnienie blokady gniazda w przypadku zaniku 
napięcia zasilającego
• Ochrona przeciwprzepięciowa
• Kompatybilne z Vehicle-to-Grid (ISO15118)
• Czujnik temperatury zapewniający bezpieczne 
ładowanie
• Czujnik przechyłu do wykrywania kolizji lub aktów 
wandalizmu
• Podtrzymanie pamięci urządzenia w przypadku 
zaniku napięcia zasilania/utraty połączenia
• Dynamiczne zarządzanie prądem ładowania (DLM)
• Integracja z zewnętrznymi systemami zarządzania 
np. Ensto Cloud 
• Opcjonalny licznik klasy MID

Opcje sterowania • Tryby pracy: Offline/Online
• 2G/3G, LAN, Wi-Fi
• OCPP
• IEC15118
• Master/ slave
• Integracja z zewnętrznymi systemami zarządzania 
np. Ensto Cloud 
• Zwolnienie blokady gniazda Mode3 w przypadku 
zaniku napięcia zasilającego
• Lista lokalnych użytkowników
• Otwarty dostęp (bez konieczności autoryzacji)
• Zarządzanie energią z zewnętrznego źródła
• Automatyczne zarządzanie prądem ładowania
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INFORMACJE TECHNICZNE

Sterowanie Industrial PC Video Interface Board

Interfejs Ethernet (RJ-45), 
USB

VGA, DVI

Liczba ekranów 1 (opcjonalnie 2 w fazie rozwoju)

Rozmiar ekranu 46”, 16/9 (opcjonalnie 55'' w fazie rozwoju))

Wymiar rzeczywisty 1018 x 573 mm

Rozdzielczość 1920 x 1080 dpi

Kąt wyświetlania 178°

Jasność i kontrast 
wyświetlacza

2500 cd/m² z automatycznym ściemnianiem, 
1300:1

Wyświetlacz Laminowane, antyrefleksyjne szkło

Klasa szczelności 
obudowy

IP65 z zamkniętym obiegiem powietrza 
(brak wymiennych filtrów)

Temparatura pracy od -35°C do 55°C

Parametry zasilaniay 230 VAC, 50 Hz

Zużycie energii 520W (maks) zawiera 200W ?, 160W (typ)

Zgodność ze 
standardami

CE, EN55022, EN50121-4, IEC60950

Możliowść 
wykorzystania

Zewnętrzna/ Wewnętrzna

Opcjonalnie Komunikacja 3G/4G, kamera CCTV

INFORMACJE TECHNICZNE

Wymiary 1185 x 2159 x 262 mm

Waga 250 kg

Konstrukcja Malowana proszkowo stal nierdzewna i 
aluminium, kolor RAL

Ensto jest wiodącym dostawcą 
inteligentnych systemów ładowania 
pojazdów elektrycznych. Dowodzą tego 
tysiące stacji działających niezawodnie  
w Europie. Przynoszą one zyski,  
a jednocześnie przyczyniają się do ochrony 
środowiska.


