
Stacja ładowania do 22kW AC
Stacja Chago Pro to rozwiązanie do 
ładowania jednego lub dwóch aut 
elektrycznych. Zaprojektowana jest do 
szybkiego ładowania prądem zmiennym 
(Mode3, 3x32A). Opcjonalnie stacja może 
być wyposażona w standardowe gniazda 
1x16A.
Podstawowe cechy Chago Pro to 
identyfikacja użytkownika za pomocą 
karty RFID i/lub telefonu komórkowego 
o r a z  m o ż l i w o ś ć  p o ł ą c z e n i a  z 
zewnętrznym systemem zarządzania i 
administracji. Pozostałe parametry stacji 
mogą być konfigurowane w zależności 
od potrzeb.

Niskie koszty eksploatacji
• Solidny, metalowy korpus
• Modułowa konstrukcja
• Zdalny nadzór oraz aktualizacje                  

oprogramowania
• Możliwość rozbudowy w przyszłości

Projektowane z myślą
o wymagającym,
skandynawskim klimacie 
Przykładowe miejsca montażu stacji 
Chago Pro:

• Ulice
• Parkingi
• Biurowce
• Centra handlowe
• Hotele

Stacje Chago Pro są wykonane z 
materiałów trwałych i łatwych do 
utrzymania w czystości. Stacje są 
dostępne w dwóch kolorach - białym 
oraz antracytowym.

Chago Pro 
Szybkie ładowanie aut elektrycznych prądem zmiennym

Korzyści:

• Modułowa budowa: Możliwość 
konfiguracji stacji w zależności od 
potrzeb (jednoczesne ładowanie 
jednego/dwóch pojazdów)

• Wersje do montażu gruntowego i 
ściennego

• Prosta i intuicyjna obsługa

• Łatwy dostęp serwisowy

• Estetyczne i trwałe wykonanie w 
stylu skandynawskim

• Zaawansowane opcje                  
komunikacji

Bezpieczne i łatwe w 
użytkowaniu
Stacja Chago Pro została zaprojektowana
w oparciu o doświadczenia Ensto w 
produkcji, instalacji i serwisowaniu 
tysięcy stacji ładowania w ponad 20 
krajach, zdobyte od 2009 roku. 
Stacja jest bezpieczna, łatwa w użyciu i w 
pełni zgodna z aktualnymi standardami 
i normami dotyczącymi ładowania 
pojazdów elektrycznych.  Dobrze 
widoczny trójkolorowy wskaźnik LED 
sygnalizuje aktualny stan pracy stacji.

EVF100 
Stacja pojedyncza do
montażu gruntowego

EVF200 
Stacja podwójna do
montażu gruntowego

EVF200 
Stacja podwójna do
montażu ściennego 

Ponadczasowe wzornictwo i modułowa konstrukcja stacji do szybkiego 
ładowania prądem zmiennym
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INFORMACJE TECHNICZNE

Podłączenie pojazdu Standardowo: Mode 3 Type 2 (max. 22kW)
Opcjonalnie: dodatkowe gniazdo Mode 2 – Schuko (max. 3,6 kW)

Pomiar zużycia energii Standardowo: przekładniki prądowe
Opcjonalnie: licznik klasy MID

Sygnalizacja stanu pracy Trójkolorowy wskaźnik LED (zielony, niebieski, czerwony)

Kontrola dostępu Włączanie / wyłączanie ładowania:
- Automatycznie
- Karta / tag RFID (ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693)
- Telefon komórkowy (aplikacja mobilna)
- Zdalna kontrola (interfejs komunikacyjny) 

Komunikacja Standardowo: Ethernet (OCPP)
Opcjonalnie: 2G/3G (OCPP)
Pozostałe opcje: DLM*, lokalnie zapisana lista autoryzowanych użytkowników

Ilość jednoczesnych 
użytkowników

EVF100 – 1/EVF200 - 2

Materiał/kolor Malowane aluminium i stal nierdzewna / biały lub antracyt

Klasa szczelności obudowy IP54 

Odporność na udar IK10 

Napięcie znamionowe 230/400 V

Prąd znamionowy Dla stacji EVF100: 1 gniazdo 3 × 32 A (Mode 3, Typ 2), 1 gniazdo 16 A (Schuko)
Dla stacji EVF200: 2 gniazda 3 × 32 A (Mode 3, Typ 2), 2 gniazda 16 A (Schuko)

Moc znamionowa Dla stacji EVF100: 22 kW
Dla stacji EVF200: 2 x 22 kW

Częstotliwość AC 50 Hz

Standard IEC 61851-1 compatible,  EN61439-1, EN61439-3

Podłączenie zasilania L1, L2, L3, N, PE
Cu 2.5 - 50 mm2, Al 6 - 50 mm2 

Certyfikaty CE

Temperatura pracy -30 ....+50

Bezpieczeństwo Zabezpieczenie nadprądowe (MCB),
Zabezpieczenie różnicowo-prądowe (RCD) typ A,
Napięcie sterowania 24 V DC
Beznapięciowe podłączanie / odłączanie przewodu zasilającego auto  

Opcje dodatkowe Automatyczny reset oraz zdalny test wyłącznika różnicowo-prądowego
Wyłącznik różnicowo-prądowy typu B
Automatyczne odblokowanie gniazda “Mode 3” w przypadku zaniku napięcia
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
Blokowane pokrywy gniazd „Mode 3”
Blokowane pokrywy gniazd Schuko
Pomiar temperatury
Czujnik przechyłu
*DLM – Ensto Dynamic Load Management – rozszerzenie dla ENSTO EVS
pozwalające optymalizować prąd ładowania w przypadku jednoczesnego,
dużego obciążenia większej ilości stacji ładowania. 
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Usługi Chago 
Ensto Chago oferuje szeroki zakres profesjonalnych usług dla właścicieli, 
operatorów oraz dostawców usług eMobility. Zapytaj o szczegóły! 

 PRO

Ensto Pol Sp. z o.o.
ul. Starogardzka 17A
83-010 Straszyn
tel. 801 360 066
biuro@ensto.com

ensto.pl


