e-Mobility solutions from Gilbarco Veeder-Root

SPECIFICATIE BLAD

50kW DC SNELLADER
Herlaad
uw
business
met Veefil
50KW SPECIFICATIE

3 JAAR GARANTIE

CONNECTORS

CHadeMO and CCS (Type 1 or 2)

LAAD VERMOGEN

Tot 50kW

VOEDING

380 - 480 V AC 3ø

SUPPLY FREQUENCY

50-60 Hz

IP RATING

IP65

EFFICIENTIE

>92%

POWER FACTOR

0.99

WERK TEMPERATUUR

-35ºC tot 50ºC

NETWERK CONNECTIE

3G en Gigabit Ethernet

RFID

MIFARE ISO/IEC14443A/B, ISO/
IEC15693, ISO/IEC18000-3, FeliCa,
NFC, EMV 2.0

COMMUNICATIE PROTOCOL

OCPP 1.5 en 1.6J

GEWICHT

165 kg

ELECTRISCHE BESCHERMING

Short circuit; Over voltage: RCD

AFMETING

2000(H) x 750(W) x 330(D) mm

VRACHT

24 stuks per 20’ container

CERTIFICATEN

CE, UL, CHAdeMO, RCM, FCC, IC

e-Mobility solutions from Gilbarco Veeder-Root

Electronische behuizing
IP65 water & stof gesloten

SPECIFICATIE BLAD

Koel
herladen
Gepatenteerd vloeistofkoeling
Optimale Prestaties | Bijna geen onderhoud
Automotive glycol koelvloeistof wordt rond gepompt rond de
vitale onderdelen (Alleen tijdens het laden)

z
Vloeistofkoeling circulatie

z

Gegarandeerde werktemperatuur bereik van -35ºC tot +50ºC

50,000 uren MTBF (Equivalent voor 20 jaar levensduur)
Compacte bouwmaat waardoor een eenvoudigere en
goedkoper installatie mogelijk is

z
z
z

Standaard garantie van 3 jaar

Externe luchtstroom

Breng nieuwe Energie naar
uw Tankstation
De Veefil-RT DC snellader:
een krachtige fusie van twee
industriële leiders en een
unieke synergie geven met
de allerbeste oplossing voor
het laden van (EV) elektrische
voertuigen voor Tankstations
en Was sector. Wij zijn
Gilbarco Veeder-Root
en Tritium Technologies, en
samen brengen wij de
nieuwe energie naar uw
voorterrein.

Tritium is gecommitteerd om het laden van elektrische
voertuigen op uw voorterrein een succes te maken.
Opgericht in 2001, Tritium is een wereldleider in het ontwikkelen en fabriceren van EV
laad equipment. Met innovatie en toon aangevende engineering als basis, Tritium
heeft een snel groeiende wereldwijde aanwezigheid met installaties in meer dan 26
landen en vestigingen op 3 continenten.

Gilbarco Veeder-Root brengt meer dan 150 jaar ervaring in het
bedienen van de petrol retail industrie wereldwijd.
De Veefil-RT is de nieuwste uitbreiding in Gilbarco Veeder-Root’s portfolio van
geïntegreerde oplossingen voor het voorterrein van uw tankstation. Gilbarco VeederRoot is uniek gepositioneerd om u vooruit te helpen met alle ontwikkelingen in
e-Mobility technology.

Mokobouw al meer dan 95 jaar de vertrouwde leverancier en
installateur voor de petrol industrie.
Mokobouw is al vele jaren de distributeur voor Gilbarco Veeder-Root's producten en is
gespecialiseerd in het plaatsen en installeren hiervan met een landelijk werkend
netwerk. Voor het leveren en plaatsen van de Veefil RT zijn wij dan ook uw partner.

Klaar voor de e-Revolutie?
Maak een afspraak met Mokobouw of ga direct naar
www.mokobouw.nl/snelladers
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