
NABÍJECÍ SLOUPEK INCHANET 2x22kW – STAINLESS STEEL
- veřejná nabíječka s výkonem 2x22 kW v odolném nerezovém provedení -

Chytrá veřejná nabíječka pro dvě
vozidla ve verzi nerezového sloupku s
výkonem až 2x22kW. Nabíjecí sloupek
je již ze své podstaty určen především
pro veřejný provoz – městská i
soukromá parkoviště, parkovací domy,
firemní nebo domovní stání.
Pro obchodní využití může být nabíjecí
sloupek inchanet vybavený systémem 
EVMAPA, elektroměry pro fakturační měření, OCPP počítačem s displejem, 
vzájemnou komunikací více sloupků, RFID čtečkou a dalším.

Náš nabíjecí sloupek je standardně vybaven dvojicí řídicích elektronik (EVSE) v 
ideálním případě tak lze nabíjet plným výkonem dvě vozidla současně. Sloupek může
byt vybaven dvojicí zásuvek, dvojicí kabelů různých délek, nebo kombinací zásuvky a 
kabelu – vždy s konektory dle standardu IEC 62196 Typ 2. 

Nabízíme široké možnosti variant a úprav dle vlastních požadavků včetně vlastního 
návrhu potisku těla nabíječky.  

Instalaci nabíjecího sloupku provádí dle dohody společnost inChaNet s.r.o. nebo 
Vámi pověřena osoba s příslušným oprávněním. Instalaci samotného sloupku ve 
většině případu předchází projekční a výkopové práce. 

https://www.evmapa.cz/
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_Charge_Point_Protocol


SPECIFIKACE:
• Jmenovitý proud:                                                        max. 32A (22 kW) – 2x

• Vlastní spotřeba v klidovém stavu:                          max. 10 W

• Nastavitelný proud:                                                    v závislosti na provedení

• Počet fází:                                                                     1, 2 nebo 3 dle typu připojeného vozidla

• Zásuvka/zástrčka pro elektrické vozidlo:                Typ 2 podle IEC 62196-2 na 32A

• Délka a vodiče:                                                            5m, 8m, 12m 

• Přípustná okolní teplota:                                           -25°C do +40°C

• Typ chrániče:                                                                A-EV (30mA AC, 6mA DC)

• Rozměry:                                                                       1300 x 200 x 150 mm

• Stupeň ochrany:                                                          Tělo i konektory IP54 

• Záruka:                                                                          4 roky

• Kompatibilní elektrická síť:                                        TN-S, IT 

*Maximální proud a nabíjecí čas závisí na vlastnostech nabíjeného elektrického vozidla. Nabíjecí 
sloupek může omezit nabíjecí proud při vysokých teplotách. 

VLASTNOSTI:
• Nabíjení proudem až 3x32A (22kW)/vozidlo

• provedení pro nabíjení dvou vozidel současně

• signalizace stavů pomocí LED nebo displeje

• provedení se zásuvkami nebo kabely

• mnoho variant vlastní konfigurace

• obsahuje zámek – automatické zamknutí zásuvky během nabíjení

• splňuje normy IEC 61851-1, CE, EMC, RoHS

• Spínací prvky jsou dimenzovány na více než 150 % jmenovitého trvalého zatížení

• Řídicí elektronika neustále hlídá správnou funkčnost celku a signalizuje případné 
problémy

• Hlídání teploty a správné funkce spínacích prvků

• Detekce přepětí nebo podpětí, detekce únikového proudu

• Provedení “antivandal“ pro venkovní prostory s krytím IP54

• Navrženo a vyrobeno v České republice



ROZMĚRY   A VARIANTY SLOUPKU  :

DETAIL DISPLEJE:



INDIKÁTORY STAVU NA LED KONTROLKÁCH:

          

Zelená LED = připraveno
Oranžová LED = nabíjení

 Zelená blikající varování (blikající):
• 1x = Problém s relé
• 2x = Podpětí nebo chybějící fáze (1 fázový režim viz obrázek výše)
• 3x = Možné problémy se sítí
• 4x = Vysoká teplota
• 5x = Nedostatek výkonu

 Červené blikající chyby (blikající):
• 1x = Problém se spínacím relé
• 2x = Problém s RCD
• 3x = Problém s vodičem PE / N
• 4x = Přepětí
• 5x = Velmi vysoká teplota
• 6x = Nepodporovaný režim nabíjení
• 7x = Problém se zamykacím mechanismem v zásuvce

 



FOTKY NABÍJECÍHO SLOUPKU: 



+420 776 333 155, info@inchanet.cz,  VAT CZ03244415, inChaNet s.r.o.,  
Hasicska 3019, Roznov pod Radhostem 756 61, Czech Republic 


