4
ZŁĄCZA
I AKCESORIA
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Dla siebie ustalamy tylko
całkowite
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jeden możliwy wybór:
bezpieczeństwo!
Normy europejskie określają możliwe przypadki podłączenia

docenione i uznane za standardy odniesienia na poziomie

pojazdu elektrycznego do źródła zasilania. W ramach działań

europejskim. SCAME otrzymało w ten sposób odpowiednie

normalizacyjnych SCAME zdecydowało się rozwijać swoje

uznanie za cenną wiedzę zdobytą podczas rozwijania swojej

produkty, prezentując oryginalne i przełomowe rozwiązania

oferty produktów o innowacyjnym duchu i zdolnościach

w zakresie bezpieczeństwa, które zostały

projektowych.

OCHRONA IPXXD

Punkt 11.3.2 normy IEC / EN 61851-1 wymaga zabezpieczenia
IPXXD (próba wejścia drutu o średnicy 1 mm) przed przypadkowym dotknięciem podłączonych i niepołączonych wtyczek w
przypadku dwustronnego transferu energii.
Wymóg ten jest szczególnie ważny, ponieważ uniemożliwia
użytkownikom nieprzeszkolonym w posługiwaniu się tymi złączami kontakt z potencjalnie żywymi częściami; co więcej, jest
wymagana przez większość krajów europejskich.

Zamykanie przesłony

Złącza serii LIBERA spełniają to wymaganie dzięki zastosowaniu wtyków i rur kontaktowych zabezpieczonych przesłonami, które można otworzyć dopiero po włożeniu wtyczki do
gniazdka, tak jak to było od lat w przypadku złączy domowych.
Ponieważ przesłony spełniają stopień ochrony IPXXD, złącza LIBERA Series nie wymagają dodatkowych urządzeń w celu uzyskania równoważnego stopnia ochrony

Otwieranie przesłon.

Podłączono.
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Nasze rozwiązanie jest proste.
I wydajne.
IEC / EN 61851-1: METODY ŁADOWANIA
Standardem odniesienia dla stacji ładowania EV jest IEC / EN 61851-1,
który opisuje cztery tryby ładowania:
TRYB 1
Podłączenie EV do a.c. za pomocą gniazd domowych do
16 A, zabezpieczenie typu RCD
typu A 30 mA przed prądem.
TRYB 2
Podłączenie EV do a.c. z wykorzystaniem domowych lub
przemysłowych złączy do 32 A,
zabezpieczenie typu RCD typu
A 30 mA, urządzenie sterujące
na kablu (ICCB In-Cable Control
Box).
TRYB 3
Podłączenie EV do a.c. z
dedykowanymi złączami, zabezpieczenie typu RCD typu A
30 mA, urządzenie sterujące w
stacji ładującej.
TRYB 4
Podłączenie EV do a.c. zewnętrzną ładowarką.

Ponadto, w zależności od rodzaju połączenia kablowego,
istnieją trzy różne możliwe przypadki:
PRZYPADEK A
Połączenie EV z a.c. za pomocą
kabla zasilającego i wtyczki
podłączonej na stałe do EV.

AC

PRZYPADEK B
Połączenie EV z a.c. za pomocą
odłączanego kabla wyposażonego w wtyczkę i gniazdo.

AC PWM

PRZYPADEK C
Połączenie EV z a.c. za pomocą
kabla i gniazda trwale przymocowanego do stacji ładującej.

AC
PWM

DC

IEC / EN 62196-1 I IEC / EN 62196-2: ZŁĄCZA TRYB 3
Standardami odniesienia dla złączy trybu 3 są IEC / EN 62196-1 i 2, i opisują trzy różne typy połączeń:

P O Ł Ą C Z E N I A

STACJA
ŁADOWANJA

POJAZD
POJAZD
Typ 1
Typ 2
Obwód
Jednofazowy
Jedno/trójfazowy
Prąd
32A
70A (jedna faza)
			
63A (trzy fazy)
Maks. napięcie
250V
480V
Ilość styków
5
7
Złącze					
						
						

STACJA
Typ 2
Typ 3A
Typ 3C
Obwód
Jedno/trójfazowy
Jednofazowy Jedno/trójfazowy
Prąd
70A (jedna faza)
16A
63A
		
63A (trzy fazy)		
Maks. napięcie
480V
250V
480V
Ilość styków
7
4
7
Złącze						
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S ystem zatrzaskowy
Gniazda montażowe serii LIBERA są dostępne również w wersji opcjonalnej z wbudowanym systemem zatrzaskowym w celu uniknięcia
przypadkowego lub celowego wyjęcia wtyczki w stacjach ładowania
znajdujących się w nienadzorowanych miejscach, takich jak place i
drogi. Funkcję blokowania uzyskuje się za pomocą sworznia obsługiwanego przez bistabilne urządzenie uruchamiające, które również
blokuje otwór pokrywy w położeniu spoczynkowym.
W celu prawidłowego zarządzania systemem, gniazdo zapewnia
także status pozycji blokady (włożonej / niewłączonej) i pokrywy (zamkniętej) za pomocą 3 wbudowanych mikroprzełączników. Wszystkie wtyczki znajdujące się w serii LIBERA są również wyposażone w
otwór w dolnej części korpusu, w którym znajduje się trzpień.
Gniazda z funkcją blokowania są dostarczane bez systemów sterowania urządzeniami wykonawczymi, w związku z tym zasada działania przedstawiona na rysunkach z boku zakłada podłączenie do
zewnętrznego systemu sterowania dostarczanego przez Scame w
przypadku zmontowanych systemów.

1. Bezczynny.

2. Identyfikacja
użytkownika (RFID).
Zwolnienie blokady.

3. Otwarcie pokrywy.
Podłączenie wtyczki.

4. Identyfikacja
(użytkownika (RFID).
Zamknięcie blokady.

6. Identyfikacja
(użytkownika (RFID).
Zwolnienie blokady.

7. Plug removal.
Wyjęcie wtyczki.

8. Zamknięcie blokady.

9. Bezczynny.

5. Ładowanie.
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Z ŁĄCZA DLA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH
T yp 2 gniazdo s przes Łonami styków
Obecne standardowe złącze typu 2 zapewnia stopień ochrony
IPXXB dla gniazdek instalowanych na stacjach ładowania. Ponieważ ten stopień ochrony jest nieodpowiedni dla danego
zastosowania, typ 2 musi zostać połączony z urządzeniem poprzedzającym, które zapewnia całkowitą izolację.
Rozwiązanie SCAME z wykorzystaniem przesłon, tak jak zrobiono
już dla wtyczek typu 3A, 3C i domowych, może podnieść stopień
ochrony do IPXXD, zapewniając ochronę przed bezpośrednim
kontaktem z elementem będącym potencjalnie pod napięciem.
Złącze typu 2 z przesłonami, oprócz spełnienia oczekiwań Komisji Europejskiej, spełnia także wymogi bezpieczeństwa dla środowiska domowego wymagane przez przepisy i prawa większości
państw Unii Europejskiej.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

NORMY REFERENCYJNE

Prąd znamionowy:
EN 62196-1 (2012)
Wtyczki, gniazda wtyczkowe, złącza pojazdowe i wtyki pojazdowe -Przewodowe ładowanie pojazdów elektrycznych
Część 1: Wymagania ogólne

EN 62196-2 (2012)
Wtyczki, gniazda wtyczkowe, złącza pojazdowe i wtyki
pojazdowe -Przewodowe ładowanie pojazdów elektrycznych
Część 2: Wymagania dotyczące zgodności wymiarowej i
zamienności wyrobów prądu przemiennego z zestykami
tulejkowo-kołkowymi

T

Y

P

2

B E Z

P R Z E S Ł O N
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380 - 480 V AC

Częstotliwość:

50-60 Hz

Napięcie izolacji:

500 V

Stopień ochrony:

IP55 (matowe) (IPXXD)

Temperatura pracy:

-25°C to +40°C

Materiał:

Tworzywo konstrukcyjne

Test rozżarzonego drutu:

850°C - 960°C

Stopień IK przy 20°C:

IK08

Kolor:

Czarny

Ilość pól:

L1-L2-L3-N-PE-CP-PP

Przekrój styków:

2,5 do 10mm2

Roztwór soli:

Odporny

Promienie UV:

Odporny

S T Y K Ó W

Złącze typu 2 przeznaczone jest dla pojazdów elektrycznych o
mocy ładowania przekraczającej 3 kW, takich jak samochody. Zostało ono przyjęte przez niemieckich producentów i wybrane przez
Komisję Europejską jako standardowe rozwiązanie po stronie infrastruktury.
Ponieważ złącze typu 3C może być okablowane zarówno jednofazowo, jak i trójfazowo, ma taki sam układ styków (styki CP i PP).
Ponieważ złącze typu 2 nie może zostać odłączone pod obciążeniem, gniazdo SCAME typu 2 już zapewnia mechanizm blokujący,
który blokuje wtyczkę podczas ładowania i zamyka pokrywę, gdy
gniazdo nie jest włączone. Urządzenie blokujące obsługiwane jest
przez pojedyncze 2 siłownik położenia.

32 A

Napięcie zmanionowe:

T y p 2 gniazda s przes Łonami styków i
zabezpieczeniam wandaloodpornym

tryb

3

Zalety gniazd SCAME typu 2 z wbudowanymi przesłonami styków
i kołnierzem wandaloodpornym (200.23267SB).
Gniazdo typu 2 z wbudowanymi roletami i kołnierzem wandaloodpornym ma tę zaletę, że jest w stanie zamknąć gniazdo, gdy
nie jest włączone, dzięki temu samemu urządzeniu, które blokuje
wtyczkę włożoną do gniazda podczas fazy ładowania (obowiązkowe dla typu 2 gniazda w celu uniknięcia rozłączenia podczas
ładowania).
Co więcej, specjalny kształt przesuwnego zagłębionego wieczka
zmniejsza możliwość uszkodzenia samego wieczka przez wandali.
Dla producentów stacji ładujących sprawia to, że układ sterowania jest jeszcze „prostszy” (gniazdo jest również wyposażone w
odpowiednie mikroprzełączniki do wykrywania stanu blokady i
zamykania pokrywy) w celu obniżenia kosztów i zwiększenia wytrzymałości.
Dla użytkowników nie oznacza to żadnych zmian w ich przyzwyczajeniach: wbudowany system otwiera się automatycznie po
włożeniu wtyczki (oczywiście dopiero po zatwierdzeniu jej otwarcia) bez żadnych dodatkowych manewrów i bez potrzeby użycia
drugiej ręki.

ZGODNOŚĆ EV READY
ASEFA, międzynarodowa instytucja zajmująca się wyposażeniem elektrycznym,
potwierdziła zgodność gniazd SCAME
typu 2 z wymaganiami EV37 specyfikacji
technicznej EV READY.

Zalety gniazd SCAME typu 2 z wbudowanymi roletami
(200.23266S).
Bez względu na różne krajowe przepisy / normy / prawa, gniazdo
typu 2 z wbudowanymi przesłonami, gdy nie jest połączone i z
otwartą pokrywą, zapewnia stopień ochrony IPXXD, w związku
z tym jest zgodne z międzynarodową normą IEC 61851-1. Edycja
bez dodatkowych akcesoriów.
Dla producentów stacji ładujących przekłada się to na „prostszy”
system sterowania (nie ma potrzeby stosowania styczników o wysokiej wydajności, systemów monitorowania, styków spawanych,
cewek zwalniających itp.) Oraz niższych kosztów.
Dla użytkowników oznacza to wyższy poziom bezpieczeństwa,
typowy dla gniazd domowych, bez wpływu na ich przyzwyczajenia: wbudowane przesłony otwierają się automatycznie po
włożeniu wtyczki, bez konieczności wykonywania dodatkowych
manewrów.
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T yp 3C Gniazda

tryb

3

Złącze typu 3C przeznaczone jest dla pojazdów elektrycznych o
mocy ładowania powyżej 3 kW, takich jak samochody, promowane przez EV Plug Alliance, jako jedno europejskie rozwiązanie,
po stronie infrastruktury. Pochodzące od złącza 3A zachowuje tę
samą charakterystykę zabezpieczenia przed kontaktem pośrednim, jak również dodatkowy styk służący do sprawdzania ciągłości przewodu ochronnego. Ewolucja polegająca na możliwości
posiadania zarówno okablowania jednofazowego, jak i trójfazowego, wyższego prądu znamionowego, wprowadzenia przesłon
po stronie wtyku (niezbędny wymóg w przypadku „inteligentnej sieci”) i dodatkowego kontaktu PP (wtyczka zbliżeniowa)
do identyfikacji wielkości kabla. Ze względu na ciężkie warunki
pracy, szczególną uwagę zwrócono na dobór materiałów w celu
zagwarantowania odpowiedniej odporności na ciepło, czynniki
chemiczne i naprężenia mechaniczne, zgodnie z rygorystycznymi
parametrami określonymi przez przemysł motoryzacyjny.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

NORMY REFERENCYJNE
EN 62196-1 (2012)
Wtyczki, gniazda wtyczkowe, złącza pojazdowe i wtyki pojazdowe -Przewodowe ładowanie pojazdów elektrycznych
Część 1: Wymagania ogólne
EN 62196-2 (2012)
Wtyczki, gniazda wtyczkowe, złącza pojazdowe i wtyki
pojazdowe --

Prąd znamionowy:

32 A

Napięcie zmanionowe:

380 - 480 V AC

Częstotliwość:

50-60 Hz

Napięcie izolacji:

500 V

Stopień ochrony:

IP44-IP55 (gniazdo z blokadą) (IPXXD)

Temperatura pracy:

-30°C to +50°C

Materiał:

Technopolimer

Test rozżarzonego drutu:

850°C
850°C - 960°C (gniazdo z blokadą)

Stopień IK przy 20°C:

IK08

Kolor:

Szary

Ilość pól:

L1-L2-L3-N-PE-CP-PP

Przekrój styków:

Przewodowe ładowanie pojazdów elektrycznych
Część 2: Wymagania dotyczące zgodności wymiarowej i
zamienności wyrobów prądu przemiennego z zestykami
tulejkowo-kołkowymi

B A D A N I A

1.5 to 6 mm2 (wtyczki z zaciskami śrubowymi)
2.5 to 6 mm2 (wtyczki z szybkołączkami)
1.5 to 10 mm2 (gniazda podtynkowe)

Roztwór soli:

Odporny

Promienie UV:

Odporny

L A B O R A T O R Y J N E

TESTY ODPORNOŚCI

ODPORNOŚĆ NA ŚRODKI CHEMICZNE

Kwasy
Zasady
Roztwory
soli
Skoncentrowane Rozcieńczone Skoncentrowane Rozcieńczone
Ograniczona
odporność

Odporny
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Odporny

Ograniczona
odporność

Odporny

Rozpuszczalniki
Heksan

Benzol

Aceton

Brak odporności Brak odporności Brak odporności

Alkohol
Ograniczona
odporność

Oleje Promienie
mineralne
UV
Odporny

Odporny

T yp 3A Gniazda

3

tryb

Złącze typu 3A zostało wprowadzone na rynek we Włoszech w
2000 roku jako unikalny system połączeń dla trybu 3 ładowania
pojazdów elektrycznych w środowiskach otwartych dla stron trzecich. Wyposażony w projekt wywodzący się z gniazd SCAME IEC
309, zastosował szybkie urządzenie zatrzaskowe i wykorzystuje dodatkowy styk CP dla obwodu pilota sterującego do weryfikacji ciągłości przewodu ochronnego, zgodnie ze standardem CEI 69-6 . Ze
względu na swój mały rozmiar jest preferowanym złączem dla małych pojazdów, takich jak skutery i motocykle, o mocy ładowania
poniżej 3 kW. Dzięki adapterom można również używać wtyczek
3A do ładowania w środowiskach zamkniętych dla stron trzecich,
takich jak prywatne garaże, w trybie 1.
N.B .: Stopień ochrony IPXXD, a tym samym przesłony, nie są konieczne dla wtyczek typu 3A, ponieważ pojazdy, dla których zostały
zaprojektowane, nie wymagają tych wtyczek.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

NORMY REFERENCYJNE
EN 62196-1 (2012)
Wtyczki, gniazda wtyczkowe, złącza pojazdowe i wtyki pojazdowe -Przewodowe ładowanie pojazdów elektrycznych
Część 1: Wymagania ogólne
EN 62196-2 (2012)
Wtyczki, gniazda wtyczkowe, złącza pojazdowe i wtyki
pojazdowe -Przewodowe ładowanie pojazdów elektrycznych
Część 2: Wymagania dotyczące zgodności wymiarowej i
zamienności wyrobów prądu przemiennego z zestykami
tulejkowo-kołkowymi

16 A

Napięcie zmanionowe:

200 - 250 V AC

Częstotliwość:

50-60 Hz

Napięcie izolacji:

250 V

Stopień ochrony:

IP44-IP55 (gniazdo z blokadą)
IPXXD (gniazda)

Temperatura pracy:

-30°C to +50°C

Materiał:

Technopolymer

Test rozżarzonego drutu:

850°C
850°C - 960°C (gniazdo z blokadą)

Stopień IK przy 20°C:

IK07 - IK08 (gniazdo z blokadą)

Kolor:

Szary

Ilość pól:

L1-N-PE-CP

Przekrój styków:

CEI 69-6 (2001)
Arkusz normalizacji wtyczki i gniazdka do podłączenia elektrycznych
pojazdów drogowych do sieci zasilającej.

TRYB 1 - ŁADOWANIE EV BEZ PWM W
ŚRODOWISKACH ZAMKNIĘTYCH STRON
TRZECICH
Podłączenie pojazdu do sieci prądu
zmiennego przy użyciu standardowych
złączy do 16 A.

Prąd znamionowy:

1 to 2,5 mm2 (wtyczki i złącza)
1 to 4 mm2 (gniazda podtynkowe)

Roztwór soli:

Odporny

Promienie UV:

Odporny

UPROSZCZONY TRYB 3 - ŁADOWANIE EV
BEZ PWM W ŚRODOWISKACH OTWARTYCH
DLA STRON TRZECICH
Podłączenie pojazdu do sieci prądu
przemiennego za pomocą specjalnych
złączy, obwód sterowania pilotem.

TRYB 3 - ŁADOWANIE EV Z PWM W
ŚRODOWISKACH OTWARTYCH DLA STRON
TRZECICH
Podłączenie pojazdu do sieci prądu
przemiennego za pomocą specjalnych złączy,
obwód sterowania pilotem.
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Gniazda domowe

tryb

1

Obecnie na rynku dostępnych jest kilka pojazdów elektrycznych,
które ze względu na swoją konstrukcję nie mieszczą się w trybach ładowania objętych normą EN61851-1 (np. Skutery / rower
z zewnętrzną ładowarką akumulatora). W przypadku tych pojazdów firma SCAME opracowała specjalne wersje domowych
złączy, które mają takie same cechy techniczne, jak złącza trybu
3, które mają być “eksploatowane” (takie jak wbudowany system
wykrywania wtyczek i blokady anty-ekstrakcyjnej), aby mogły
być używane w SCAME ładowanie infrastruktury. UWAGA: Należy pamiętać, że we Włoszech domowe złącza nie nadają się do
ładowania pojazdów elektrycznych w trybie 1 w środowiskach
otwartych dla stron trzecich.
N.B .: Stopień ochrony IPXXD, a tym samym przesłony, nie są
konieczne dla wtyczek typu 3A, ponieważ pojazdy, dla których
zostały zaprojektowane, nie wymagają tych wtyczek.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

NORMY REFERENCYJNE
EN 60884-I
Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego
Część 1: Wymagania ogólne

G N I A Z D O

U N E L

Z

Prąd znamionowy:

16 A

Napięcie zmanionowe:

200 - 250 V AC

Częstotliwość:

50-60 Hz

Napięcie izolacji:

250 V

Stopień ochrony:

IP54 (IPXXD)

Materiał:

Technopolymer

Temperatura pracy:

-25°C to +35°C
-30°C to +50°C (gniazdo z blokadą)

Test rozżarzonego drutu:

650°C - 750°C
850°C - 960°C (gniazdo z blokadą)

Stopień IK przy 20°C:

IK08

Kolor:

Szary

Ilość pól:

L1-N-PE-CP

Przekrój styków:

1 to 4 mm2

Roztwór soli:

Odporny

Promienie UV:

Odporny

B L O K A D Ą

Gniazda montażowe serii LIBERA są dostępne również w wersji UNEL z wbudowanym urządzeniem blokującym wtyczki dla systemu ładowania w trybie
1, mającym te same funkcje, co gniazdka z blokadą w trybie 3.
Jednak w tym przypadku funkcję przeciwodciągową uzyskuje się przez
zablokowanie otworu pokrywy, nawet po włożeniu wtyczki.
Używanie tego gniazdka jest dozwolone tylko w obszarach, w których tryb 3
nie jest obowiązkowy. Gniazdo jest dostarczane bez zewnętrznego siłownika. Działanie jest gwarantowane tylko za pomocą wtyczki UNEL.
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GNIAZDA TYP 2 – JEDNO/TRÓJFAZOWE 16A – 32A 400V~ 3P+N+PE+CP+PP
Kod

Opis

200.23264B

Gniazdo do montażu wtykowego z systemem blokującym
(wtyk i pokrywa) IP54 bez przesłon, IPXXB
IP54 (matowe)
IP54 (z pokrywką)

200.23266S

(BEZ ODWODNIENIA)

200.23267S

(Z ODWODNIENIEM)

200.23266

(BEZ ODWODNIENIA)

200.23267

(Z ODWODNIENIEM)

200.23265

Gniazdo do montażu podtynkowego z przesłonami
IPXXD
IP55 (matowe)
IP55 (z pokrywką)

Gniazdo do montażu wpuszczanego bez przesłon
IPXXB
IP55 (matowe)
P55 (z pokrywką)
Gniazdo do montażu wpuszczanego
bez przesłon (wersja kompaktowa)
IPXXB
IP54 (matowe)
IP55 (z pokrywką)

200.23260CS

Standardowa pokrywka IP55 dla:
200.23266 - 200.23266S
200.23267 - 200.23267S

200.23260CC

Pokrywka kompaktowa IP55 dla:
200.23265 200.23266 - 200.23266S
200.23267 - 200.23267S

200.23260BS

System zatrzaskowy z 2 mikroprzełącznikami
do wykrywania położenia sworznia blokującego:
200.23265
200.23266 - 200.23266S
200.23267 - 200.23267S

200.23260BL

System zatrzaskowy bez wykrywania
położenia sworznia blokującego:
200.23265
00.23266 - 200.23266S
200.23267 - 200.23267S

200.23260BP

200.23267SB

(Z PRZESŁONAMI) IPXXD

200.23267B

System zatrzaskowy z mikroprzełącznikiemi
do wykrywania położenia sworznia
200.23265
200.23266 - 200.23266S
200.23267 - 200.23267S

Wandaloodporny kołnierz z systemem blokującym (wtyk i pokrywa)
IP55 (matowe)
IP54 (z pokrywką)

(BEZ PRZESŁON) IPXXB
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GNIAZDO TYP 3 - JEDNO/TRÓJFAZOWE 16A – 32A 400V~ 3P+N+PE+CP+PP - IP44
Kod

Opis

200.33233

Wtyczka
z terminalami śrubowymi 1.5 - 6 mm2

200.33233C2(*)

Wtyczka
z terminalami zaciskowymi 2.5 mm2

200.33233C4(*)

Wtyczka
z terminalami zaciskowymi 4 mm2

200.33233C6(*)

Wtyczka
z terminalami zaciskowymi 6 mm2

200.33234C2(*)

Wtyczka
z terminalami zaciskowymi 2.5 mm2

200.33234C4(*)

Wtyczka
z terminalami zaciskowymi 4 mm2

200.332KITC2

Pin zaciskowy 2.5 mm2

200.332KITC4

Pin zaciskowy 4 mm2

200.332KITC6

Pin zaciskowy 6 mm2

200.33263

200.33263B

(*) należy podać przekrój przewodu w momencie składania zamówienia
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Gniazdo do monta żu tablicowego 70x87 mm
IPXXD
IP44 (matowe)
IP44 (z pokrywką)

Gniazdo do montażu podtynkowego z blokadą IP54
IPXXD
IP54 (matowe)
IP54 (z pokrywką)

GNIAZDA TYP 3A - – JEDNO/TRÓJFAZOWE 16A 230 V~ 1P+N+PE+CP - IP44
Kod

Opis

200.01633

Wtyczka

200.01634

Wtyczka (czarna obudowa)

200.01633A

Wtyczka kątowa

200.01693

Wtyczka z kołnierzem 70x87mm

200.01643

Gniazdo przenośne

200.01644

Gniazdo przenośne (czarna obudowa)

200.01663

Gniazdo tablicowe z kołnierzem 70x87 mm
IPXXD
IP44 (matowe)
IP44 (z pokrywką)

200.01663B

Gniazdo tablicowe z blokadą IP54
IPXXD
IP54 (matowe)
IP54 (z pokrywką)

200.01623

Adapter włoski P17

200.01624

Adapter UNISCHUKO

ZŁĄCZA DOMOWE - JEDNOFAZOWE 16 A 230 V~ 1P+N+PE - TRYB 1
Kod

Opis

570.4062-SW

UNEL IP54 gniazdo tablicowe
z kołnierzem 70x87 mm
(z przełącznikiem)

200.4007B

UNEL IP54 gniazdo tablicowe z blokadą

200.23233TEST

Wtyczka testowa (nie nadaje się do ładowania pojazdów
elektrycznych)
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Zestaw przewodów

tryb

3

Zestaw kabli służy do podłączenia pojazdu do stacji ładującej.
Składa się z wtyczki do podłączenia po stronie infrastruktury, złącza
(ruchomego gniazda) po stronie pojazdu, kabla o odpowiednim
przekroju i polaryzacji dostosowanej do mobilnego użytkowania,
szczególnie odpornego na warunki pracy. W porównaniu do przypadku A (zestaw kabli przymocowany do pojazdu) i przypadku C
(zestaw kabli przymocowany do stacji ładującej), przypadek B jest
bardziej uniwersalny dzięki kompatybilności, która może być osiągnięta pomiędzy różnymi standardami stosowanymi obecnie w
międzynarodowy scenariusz połączeń.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

NORMY REFERENCYJNE
EN 62196-1 (2012)
Wtyczki, gniazda wtyczkowe, złącza pojazdowe i wtyki pojazdowe -Przewodowe ładowanie pojazdów elektrycznych
Część 1: Wymagania ogólne
EN 62196-2 (2012)
Wtyczki, gniazda wtyczkowe, złącza pojazdowe i wtyki
pojazdowe -Przewodowe ładowanie pojazdów elektrycznych
Część 2: Wymagania dotyczące zgodności wymiarowej i
zamienności wyrobów prądu przemiennego z zestykami
tulejkowo-kołkowymi

CEI 69-6 (2001)
Arkusz normalizacji wtyczki i gniazdka do podłączenia elektrycznych
pojazdów drogowych do sieci zasilającej.

SAE J1772 (2012)
Electric vehicle and plug in hybrid electric
vehicles conductive charge coupler
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Prąd znamionowy:

16 A / 20 A / 32 A

Napięcie zmanionowe:

200 - 250 V AC / 380 - 480 V AC

Częstotliwość:

50-60 Hz

Napięcie izolacji:

250 V / 500 V

Stopień ochrony:

IP44

Materiał:

Technopolimer

Temperatura pracy:

-30°C to +50°C

Roztwór soli:

Odporny

Promienie UV:

Odporny

PRZEWÓD
Napięcie zmanionowe:

450 / 750 V

Izolacja / osłona przewodu:

PUR

Maks. temperatura:

+90°C

ZESTAW PRZEWODÓW
Długość

Kod

Stacja
ładowania

Specyfikacja przewodu

Gniazdo

5m
201.CS2111-5
8m
201.CS2111-8
		

Typ 2 		
3,5 kW
3 x 2,5 mm2 + 1 x 0,5 mm2
1P+N+PE 20A		

Typ 1
3,5 kW
1P+N+PE 20A

5m
201.CS2121-5
8m
201.CS2121-8
		

Typ 2 		
3,5 kW
3 x 2,5 mm2 + 1 x 0,5 mm2
1P+N+PE 20A		

Typ 2
3,5 kW
1P+N+PE 20A

5m
201.CSA111-5
8m
201.CSA111-8
		

Typ 3A 		
3,5 kW
3 x 2,5 mm2 + 1 x 0,5 mm2
1P+N+PE 20A		

Typ 1
3,5 kW
1P+N+PE 20A

5m
201.CSA121-5
8m
201.CSA121-8
		

Typ 3A
3,5 kW
3 x 2,5 mm2 + 1 x 0,5 mm2
1P+N+PE 20A		

Typ 2
3,5 kW
1P+N+PE 20A

5m
201.CSA1A1-5
8m
201.CSA1A1-8
		

Typ 3A
		
3,5 kW
3 x 2,5 mm2 + 1 x 0,5 mm2
1P+N+PE 20A		

Typ 3A
3,5 kW
1P+N+PE 20A

Długość

Kod

Stacja
ładowania

Specyfikacja przewod

Gniazdo

201.CS2313-5
5m
201.CS2313-8
8m
		

Typ 2 			Typ 1
7 kW
3 x 6 mm2 + 1 x 0,5 mm2
7 kW
1P+N+PE 32A			1P+N+PE 32A

201.CS2323-5
5m
201.CS2323-8
8m
		

Typ 2 		
3 x 6 mm2 + 1 x 0,5 mm2
7 kW
1P+N+PE 32A		

Długość

Kod

Stacja
ładowania

Specyfikacja przewod

Typ 2
7 kW
1P+N+PE 32A

Gniazdo

5m
201.CS2424-5
8m
201.CS2424-8
		

Typ 2 		
22 kW
5 x 6 mm2 + 1 x 0,5 mm2
3P+N+PE 32A		

Typ 2
22 kW
3P+N+PE 32A

5m
201.CSC424-5
8m
201.CSC424-8
		

Typ 3C 		
22 kW
5 x 6 mm2 + 1 x 0,5 mm2
3P+N+PE 32A		

Typ 2
22 kW
3P+N+PE 32A
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