
CHAGO WALLBOX 
NOWOCZESNE PUNKTY ŁADOWANIA 
POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH 

Samochody z napędem elektrycznym są przyszłością motoryzacji. Potrzeby naszych klientów oraz 
troska o środowisko stały u podstaw narodzin koncepcji Ensto Chago – zaawansowanych 
rozwiązań do szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych typu „ładuj i jedź”. 

Wallboxy Chago to modułowe rozwiązanie do ładowania aut elektrycznych. Występuje w 
wersjach z jednym lub dwoma gniazdami ładowania. Kompaktowa budowa,  wytrzymała 
konstrukcja i łatwość obsługi - idealne rozwiązanie do codziennego ładowania.  

Ładowanie dwóch pojazdów z użyciem 
podwójnego Wallboxa                    to idealne rozwiązanie dla 
miejsc wymagających wielu gniazd. 
Wallboxy Chago mogą być wyposażone w gniazda 
Typ2 (Mennekes) lub kable z wtyczkami Typ1 lub Typ2 

Niezmienność technologii ładowania gwarantuje 
ekonomiczność inwestycji i daje możliwość 
bezpiecznego połączenia poprzez Ethernet, telefonię 
komórkową lub Wi-Fi. Wallboxy mogą być grupowane 
w system master-slave i podłączane do systemów 
zarządzania poprzez protokół OCPP. Mogą być 
również wyposażone w oprogramowanie zgodne z IEC 
15118 do obsługi pojazd-sieć oraz autoryzacji pojazdu. 

Łatwy dostęp dla kierowców. Czytnik kart RFID/NFC do 
identyfikacji i płatności ułatwia i upraszcza proces 
ładowania. Wallboxy posiadają trójkolorowy (LED) 
wskaźnik statusu pracy, oraz opcjonalnie podświetlenie 
tylnej części urządzenia w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa i wygody w trakcie ładowania nocą. 

Usługa Chago w chmurze  to nasze oprogramowanie do 
serwisu  technicznego, zdalnego wsparcia, obsługi 
profilaktycznej i zarządzania ładowaniem. Twoje 
Wallboxy są gotowe do pracy 24/7. 

Płynne,  łatwe ładowanie 
Wallboxy Chago to idealne rozwiązanie dla: 
• Centrów handlowych i hoteli
• Biur
• Operatorów flotowych, parkingów
• Do domów



CHAGO WALLBOX 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Napięcie znamionowe 1-faza/3-fazy, 230/400VAC, 50Hz

Stopień ochrony IP54 

Opcje zabezpieczenia Kontrola prądu szczątkowego 6mA DC 

Podwójny z gniazdami

Temperatura pracy -30°C do +50°C

Montaż/Instalacja Ściana 

Chago Services 
Chago oferuje szeroki zakres profesjonalnej obsługi, 
obniżającej koszty eksploatacji przy jednoczesnej 
maksymalizacji funkcjonalności użytkowania i 
zarządzania. Obsługa zawiera:  wstępną konfigurację, 
zarządzanie punktem ładowania, profilaktykę, 
wsparcie techniczne, rozszerzoną gwarancję, serwis 
części zamiennych. Te opcje dostępne są jako część 
Chago Service. 

WYMIARY 

ENSTO CHAGO 
www.chago.com 

Standardy/Normy CE, IEC 61851-1 

Interfejs użytkownika RFID/NFC 
Trójkolorowy wskaźnik status (gotowy, ładowanie, 
awaria) 

 

Klasa IK IK10 

Moc ładowania/prąd Max. 22kW 
Prąd ładowania od 6A do 32A 

Gniazda ładowania 1 lub 2 Mode 3 / Gniazdo Typu 2 
1 lub 2 Mode 3 / Kabel Typu 1 lub Typu 2*

Sterowanie i opcje Offline/Online 
komunikacyjne 2G/3G, LAN, Wi-Fi 

OCPP 
  IEC15118 
   Master/slave 

Zarządzanie w usłudze Chago EV Cloud 
Możliwość wypięcia kabla przy zaniku napięcia  

Chago Wallbox 

Chago Wallbox    
Podwójny z kablami 

*Dostępny wkrótce

Podwójny z gniazdami 

*Dostępny wkrótce

http://www.chago.com/
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