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Ensto One Home
pre rodinné domy

Ensto One Home robí nabíjanie EV
jednoduchým a bezpečným.
Elegantná a odolná nabíjacia
jednotka je kľúčom k super
zážitku z elektrickej jazdy. Pevný
kábel máte vždy k dispozícii.

”Super elektrické 

nabíjanie v domácnosti!” 
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Vyhradzujeme si právo na zmeny

Môj dom, môj hrad
Zažite doma budúcnosť nabíjania

Super ľahká inštalácia
Ensto One sa ľahko a rýchlo inštaluje 
na stenu alebo na špecializovaný stĺp 
od  Ensto One. Príprava stanice je tiež 
super rýchla, aplikácia Ensto Charger 
Control v prípade potreby sprístupní 
nastavenie prúdu a je to!

Super ľahké nabíjanie
Ensto One Home je vždy vybavená 
pevným 5-metrovým nabíjacím káblom 
a zásuvkou typu 2. Keď sa zásuvka 
nepoužíva, odpočíva v strede kruho- 
vého indikátora. Super jednoduché, že?

Super bezpečné nabíjanie
Ensto One je navrhnutý podľa naj- 
novších noriem nabíjania EV a je 
vyrobený tak, aby vydržal aj nepriaznivé 
počasie. Ensto One Home zaistí, že 
budete pripravení na ďalší super zážitok 
z elektrickej jazdy.

”Plug-in hybrid

alebo plne elektrické EV, 

Ensto One Home

je voľbou pre Vás”

Elektrické vozidlá alebo plug-
in hybridy trávia väčšinu času 
doma, tak ako vy. Ensto One 
Home ponúka ľahký a 
bezpečný spôsob ako nabiť 
vaše auto, zatiaľ čo Vy sa 
môžete sústrediť na iné, 
dôležitejšie záležitosti.  Ensto 
One Home Vám zaistí super 
zážitok z elektrickej jazdy.
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Konštrukcia
 > Kryt z polykarbonátového (PC) plastu
 > IP54
 > IK10
 > Prevádzková teplota -40…+50 °C

Inštalácia
 > Predvolená inštalácia na stenu, k dispozícii
možnosť adaptéru na stĺp alebo celý stĺp

 > 1-fáza (L1, N, PE) alebo 3-fázy (L1, L2, L3, N, PE)
Cu 2.5-10 mm2

 > Mobilná aplikácia (Bluetooth) pre nastavenie
prevádzkového prúdu 6A–16A/32A

Vlastnosti
 > Pevný, 5 m kábel so zásuvkou typu 2
a integrovaným držiakom zásuvky

 > Dve verzie prúdu 16A a 32A, 1-fáza alebo  3-fázy
 > Nastaviteľný prevádzkový prúd od 6A–16A/32A
 > Spustenie/zastavenie nabíjania pomocou
aplikácie ak je zvolený autorizovaný prevádzkový
režim

 > Zabudovaný modul monitorovania zvyškového
prúdu na detekciu úniku jednosmerného
prúdu (RDC-DD, 6mA)

 > Voliteľne dostupný aj prúdový istič
s integrovanou nadprúdovou ochranou
(RCBO, 30mA)

IP54 5x2,5-10mm2 IK10

Kód produktu Technický názov Dátové 
pripojenie 3,6 kW 7,4 kW 11 kW 22 kW RCBO

Ensto One Home
EVH161-HC000 Ensto One Home 1x16A Typ2 kábel IP54 no x

EVH321-HC000 Ensto One Home 1x32A Typ2 kábel IP54 no x

EVH161-HCR00 Ensto One Home 1x16A Typ2 kábel RCBO IP54 no x x

EVH321-HCR00 Ensto One Home 1x32A Typ2 kábel RCBO IP54 no x x

EVH163-HC000 Ensto One Home 3x16A Typ2 kábel IP54 no x

EVH163-HCR00 Ensto One Home 3x16A Typ2 kábel RCBO IP54 no x x

EVH323-HC000 Ensto One Home 3x32A Typ2 kábel IP54 no x

EVH323-HCR00 Ensto One Home 3x32A Typ2 kábel RCBO IP54 no x x

Príslušenstvo k inštalácii Dĺžka Výška Šírka
EVTL55.00 Ensto One adaptér na stĺp, obojstranný 73 mm 427 mm 170 mm

EVTL57.00 Ensto One celý stĺp, obojstranný 73 mm 1298 mm 170 mm
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Ensto ponúka smart nabíjanie EV pre každého!

DOMÁCE NABÍJANIE

Super jednoduchá a
bezpečná domáca
nabíjacia stanica.
To je tá pre Teba.
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Jednoduché a
inteligentné

domáce nabíjanie v
bytových domoch

alebo na zdieľaných
parkoviskách.
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Modulárne riešenie
nabíjania s jedným

alebo dvoma
výstupmi.

Kompaktný
a užívateľsky

prívetivý dizajn.
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Ľahko ovládateľná
AC nabíjačka s

dlhou životnosťou
pre verejné a
poloverejné

priestory.
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Jedinečná
kombinácia

nabíjacej stanice s
veľkou reklamnou

a informačnou
obrazovkou.

 

1) V závislosti od modelu, zabudovaný alebo v samostatnom kryte
2) Aplikácia Ensto Charger Control
3) EV Manager so samostatným predplatným
4) Cloudová služba, povinný prístup k internetu
5) Pre verzie s pripojením na Ethernet
6) Pevný kábel dostupný iba pre modely 3,6 kW a 7,4 kW
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