Stație Încărcare Autovehicule
electrice
2 x 22 kW
SIAE-2P-T32-02

FABRICAT ÎN
ROMÂNIA

Stația de încărcare reprezintă a doua
versiune a SIAE-2P-T32.
Datorită
formei sale de piedestal, este soluția perfectă
pentru orice locație:
hoteluri, parcări private, fabrici, depozite, spitale,
scoli, magazine etc.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI
-construită în acord cu SR EN 61851-1 și SR EN 61439-1
- 2 posturi disponibile de încărcare echipate cu prize antivandal
- tehnologie LED
- grad de protecție IP54
- rezistență la coroziune
- ușor de instalat și întreținut
- capacitatea de încărcare 2 x 22KW AC
- prize tip 2
- tehnologie RFid
- comunicație GSM - opțional
- monitorizare consum energie electrică pentru ﬁecare post - opțional
- carcasă antivandal, rezistență mecanică IK10

IP 54
Grad Protecție

Tehnologie
LED

Prize
Tip 2

Rezistență
Mecanica IK10

RF id

GSM
Comunicație
EM SIAE3202 rev1

SPECIFICAȚII
- Dimensiuni: 510x1323x588 (LxÎxA)
- Culoare standard: RAL 5012 vopsită în câmp electrostatic
- Materialul carcasei: oțel inoxidabil
- Temperatura de funcționare: -25°C ÷ 50°C
- Putere: 2 x 22KW AC, mod 3 caz B
- Curent maxim pentru ﬁecare post: 32A
- Tensiunea de alimentare: 400AC/50hz (trifazat)
- Protecția la suprasarcină și scurtcircuit
- Protecție la curenți reziduali în curent alternativ și curent
continuu
- Anclanșarea automată a protecției diferențiale în cazul
declanșării la defect, după deconectarea cablului de
alimentare a VE
- Protecție la supratensiune
- Ușor de personalizat cu logoul clientului

CONSULTANȚĂ TEHNICĂ
- Evaluarea condițiilor tehnice pentru instalarea stației de
încărcare prin completarea unui conﬁgurator
- Veriﬁcare gratuită dupa 6 luni de la instalarea stației
- Instalarea și mentenanța stației de încărcare la solicitarea
dumneavoastră

PREȚUL EXW AL PRODUSULUI PREZENTAT FĂRĂ OPȚIONALE
- 4950 € fără TVA

Contact Fabrica Echipamente Electrice:
t: +40372 946 953; +40254 268 059
f: +40254 545 444
emobility@euroelectric.ro

EUROELECTRIC
Baru,337035, HD|RO

www.euroelectric.ro

EM SIAE3202 rev1

Stație Încărcare Autovehicule
electrice
2 x 22 kW
SIAE-2P-T32-03

FABRICAT ÎN
ROMÂNIA

Stația de încărcare reprezintă a treia
versiune a SIAE-2P-T32.
Forma sa dinamică permite montajul acesteia
pe peretele locuinței, hotelurilor,
parcărilor private, fabricilor,
depozitelor,
spitalelor, magazinelor etc.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI
-construită în acord cu SR EN 61851-1 și SR EN 61439-1
- 2 posturi disponibile de încărcare
- tehnologie LED
- grad de protecție IP54
- rezistență la coroziune
- ușor de instalat și întreținut
- capacitatea de încărcare 2 X 22KW AC
- prize tip 2
- tehnologie RFid
- comunicație GSM - opțional
- monitorizare consum energie electrică pentru ﬁecare post - opțional
- carcasă antivandal, rezistență mecanică IK10

IP 54
Grad Protecție

Tehnologie
LED

Prize
Tip 2

Rezistență
Mecanica IK10

RF id

GSM
Comunicație
EM SIAE3203 rev1

SPECIFICAȚII
- Dimensiuni: 753x667x285 (LxÎxA)
- Culoare standard: RAL 5012 vopsită în câmp electrostatic
- Materialul carcasei: oțel inoxidabil
- Temperatura de funcționare: -25°C ÷ 50°C
- Putere: 2 x 22KW AC, mod 3 caz B
- Curent maxim pentru ﬁecare post: 32A
- Tensiunea de alimentare: 400AC/50hz (trifazat)
- Protecția la suprasarcină și scurtcircuit
- Protecție la curenți reziduali în curent alternativ și curent
continuu
- Tip montaj: pe perete
- Ușor de personalizat cu logoul clientului

CONSULTANȚĂ TEHNICĂ
- Evaluarea condițiilor tehnice pentru instalarea stației de
încărcare prin completarea unui conﬁgurator
- Veriﬁcare gratuită dupa 6 luni de la instalarea stației
- Instalarea și mentenanța stației de încărcare la solicitarea
dumneavoastră

PREȚUL EXW AL PRODUSULUI PREZENTAT FĂRĂ OPȚIONALE
- 3800 € fără TVA

Contact Fabrica Echipamente Electrice:
t: +40372 946 953; +40254 268 059
f: +40254 545 444
emobility@euroelectric.ro

EUROELECTRIC
Baru,337035, HD|RO

www.euroelectric.ro

EM SIAE3203 rev1
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440240 Satu Mare, str. FAntdnele, f.n., Rom6nia

tel. +40.03 61.804795; fax +40.0361.804796
www. ceprom.ro ; e-mail : ceprom@.ceprom.ro

CERTIFICAT DE CONFORMITATE
Nr. 1823-CT-32020
I)osar tehnic nr.z 1823-CT42420
Solicitant:
,S. C. E UROE L E C TRIC
^S.-R.I.

Producitor:
S. C EUROELECTRIC S.R.L.
337035 Baru, str. Principald, nr. 405/C,
.iud. Hunedoara, Romania

337035 Baru, str. Principald, nr. 4a5/C,
jud. Hunedoarq, Romania

Descrierea produsului

produsul:

:

yTATIE nn iNCinCARE VEHICIILE ELECTRICE

Modele

SIAE-2P-32-02, SIAE-2P-732-03

Procedura de certific arez CERTIFICARE DE TIP
Standarde de referinfi:

(Schema

\a, cf EN ISO/CEI 17067:2013)

,SR ,EN il851-1:2014, SR EN 61851-22:2003, SR EN 55032:2015,
SR EN 61000-4-2:2009,,SR EN 61000-4-4:2013, Sft,EN 61000-4-5:2015

In

baza evaludrii efectuate confirm6m cd produsul este in
confbrmitate cu cerinlele tehnice ale standardelor de mai sus gi
reglementdrilor conexe acestora, astfel indeplineqte pe deplin
cerin{ele esen{iale de sdndtate qi securitate din

Directiva Joasd Tensiune 2 0 I 4/3 s/Ea
D irectiva Co mpatibililate E lectr o magnetic d 2 0 I 4/3 0/E U
Marcajul CE prezentat aldturat poate fi utilizat sub responsabilitatea

((

producdtorului sau importatorului dup[ completarea Declara{iei de
Confonnitate gi in conformitate cu Directivele de mai sus.
Acest certificat este valabil numai pentru produsul in contigura(ia descrisd in anex[ Ei cu respectarea
tuturor reglementdrilor legale aplicabile produsului.
Menlinerea certificdrii se lbce inbazarespectdrii cerinlelor din contractul de certificare.

Anexi:

IdentiJicare produs

- 2 file

Data emiterii: 27.07.2020
Data expiririi : 26.07.2025
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Reproducerea parliald a prezeiltului certificat este interzisd
Prezental Cerlificat de conformitate este talabil numai dacd este publicat pe sile-ul tt'r+'tv.ceprom.ro

