
Screen é um carregador para veículos 
elétricos de carga semi-rápida até 22 KW. A 
solução ideal para carregar dois veículos ao 
mesmo tempo com a vantagem de dispor 
de suporte publicitário.

Carga trifásica ou monofásica

Disponível para todas as instalações, 
enquadrado no modo IEC 61851 3.

Imagem corporativa

Possibilidade de ter visor frontal com imagens, 
cores e logótipo personalizável.

Tomada Tipo 2

Duas tomadas Socket Tipo 2. Permite carregar 
dois veículos em simultâneo.

Screen

Características

+ Flexível

Possibilidade de carregamento simultâneo de 
dois carros.

e Vantagens

+ Seguro

Fabricado com materiais resistentes e robustos. 
Este posto de carregamento é ideal para o 
exterior através do seu design anti-vandalismo.

+ Estado de carga

Apresenta o tempo de carga e a energia no 
próprio display.

+ V2C Cloud

Configurável com o V2C Cloud, permitindo-lhe 
administrar e controlar todas as características 
do carregamento.
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Porta traseira com fechadura

Peso: 70 kg

Humidade máxima 25ºC: 95%

www.v2charge.com

Material: Aço de alta resistência

Grau de proteção: IP54/IK10

Fixação: 4 furos no chão

Características de la 

Configuração da tomada elétrica 2 tomadas

Controlo de potência
Power control

Modo 3 controle
PWM, conforme
ISO/IEC 61851

Tensão de entrada
Input voltage 230 / 400 VAC

Frequência de entrada
Frequency of input

50/60  Hz

Tolerância
Tolerance 10%

Potência de saída por tomada
Output power per tap

7,4 - 22 kW

Corrente de carregamento configurável
Output Current 6-32A

Estado da carga
Recharge status

Luz de fundo
LED

Software de gestão do posto de carregamento
Recharge point management software OCPP

Tipo de conexão monofásica/trifásica
Type of single-phase connector 

Socket 
IEC 62196

Possibilidade de balanceamento entre tomadas Sim

Temperatura de operação -10ºC a 50ºC

(Opcional)

Output socket settings

V2C Cloud

Work Environment Temperature

Software de visualização de imagens 
incluído

Tapa frontal: personalizável

Balance between sockets Medidas em milímetros


