Kompakti. Helppo.
Laadukas!
AMTRON® COMPACT – MENNEKES kotilatauslaite

UUSI

Huomisen maailma
kotonasi jo
tänään.
Oletko aikeissa siirtyä sähköautoilun pariin ? Tarvitsetko uuteen
sähköautoosi sopivaa latausratkaisua? Etsitkö korkealaatuista
tulevaisuudessakin toimivaa ratkaisua? Meillä MENNEKES'llä on
juuri oikea „Made in Germany“ kotilatausratkaisu sinulle!
AMTRON® Compact - MENNEKES kotilatauslaite!
Sähköautoilusi turvallinen tulevaisuus alkaa kotoa!
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AMTRON® Compact
MENNEKES
kotilatauslaite.
Kompakti. Helppo - Laadukas!
Olemme laajentaneet laadukasta AMTRON® tuotesarjaamme
upealla kotilatauslaitteella . AMTRON® Compact'ssa yhdistyy
AMTRON® mallien korkea laatu pienikokoiseen laitteeseen, jossa
toiminnallisuus ja turvallisuus ovat etusijalla. Compact on
yhteensopiva kaikkien nykyisten ja tulevien sähköajoneuvojen
kanssa ja sen 11 kW:n latausteho on ihanteellinen yksityiskäyttöön.

UUSI

Elä sähköisen liikenteen elämäntapasi mukaisesti ilman
kompromisseja laadusta. Nauti AMTRON® Compact'n
helppokäyttöisyydestä, joka on suunniteltu juuri sinun
kotilatauksesi tarpeisiin.

Kompakti.
• kompakti muotoilu– sopii erinomaisesti ahtaisiin tiloihin
• 5 m kiinteä alkuperäinen MENNEKES tyypin 2 kaapeli
• IP54 kotelointiluokka soveltuu erinomaisesti myös ulkoasennukseen

Helppo.
• yhteensopiva myös kaikkien tulevien sähköautojen kanssa
• päivittäinen käyttö on kätevää integroidun kaapelipidikkeen ansiosta • latausteho jopa 3.7
kW (1-vaiheisena) tai jopa 11 kW (3-vaiheisena)
• yksinkertaisesti kytke ja lataa (tunnistautumista ei tarvita)
• helppo asentaa, syöttökaapelointi joko ylhäältä, alhaalta tai takaa
• alhainen virrankulutus valmiustilassa
• sisäänrakennettu 6 mA DC-vuotovirran tunnistus, A-tyypin vikavirtasuoja riittää
• ulkoisella johdollisella ohjauksella laite voidaan kytkeä päälle/pois etänä
• selkeät ja näkyvät lataustilan merkkivalot

Laadukas!
•
•
•
•
•
•

moderni muotoilu
huippuluokan MENNEKES laatua
sisäänrakennettu lämpötilan valvonta estää ylikuumenemisen
turvallinen & pitkäikäinen
opastus, asennus sekä huolto laajan ja koulutetun MENNEKES asennusverkoston kautta
lisätietoja ja kätevä asennuskumppanihaku löytyvät osoitteesta:
www.chargeupyourday.co.uk
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