
AC nabíjecí stanice až 
pro 4 elektromobily

Modulární nabíjecí              
micro-cluster

Až 4 x výstup AC 
Typ 2, max. 22kW

Podpora Plug & Charge                 
dle ISO 15118

RFID, NFC čtečka

6x zásuvky 230V/5A 
k dobíjení elektrokol

Dynamická regulace příkonu

Nerezové provedení 
ANTIVANDAL

SMYSL ELEKTROMOBILITY
DEL Tower

Naše specializace
Konzultace v oblasti 

E-mobility

Dodávky na klíč

SW správa a integrace

Kvalifikovaný servis

FUTURE
TECHNOLOGY

DELIVERED



Nabíjecí stanice DEL Tower
Maximální výkon v AC. Maximální počet nabíjecích míst. Praktické, kvalitní                         
a dlouhodobé řešení pro dobíjení na veřejném i soukromém parkovišti. 

Modulární nabíječka DEL Tower v kombinaci s dalšími stanicemi mohou vytvořit 
cluster až pro čtyři elektromobily. Zásuvky na zadní straně mohou současně 
obsloužit až šest elektrokol.

tel.: +420 566 657 504
fax: +420 566 621 657

email: emobilita@del.cz
www.del.cz

DEL a.s.
Strojírenská 2270/38
591 01 Žďár n. Sáz.
Česká republika

Podpora ISO 15 118

Dynamické řízení příkonu

✔

✔ ✔

DEL Tower + DEL Tower DEL Tower basic

Statické řízení příkonu ✔ ✔
Fixní omezení 
výstupního výkonu ✔
OCPP 1.5 a 1.6 ✔ ✔
ANTIVANDAL provedení ✔ ✔ ✔
Stupeň krytí IP IP54 IP54 IP54

Mechanické provedení nerezový svařenec nerezový svařenec nerezový svařenec

Barevný displej ✔ ✔
4 4 2Maximální počet 

výstupů Typ 2

22kW 22kW 22kWMaximální výkon 
jednoho výstupu

Provozní teplota* -30 až +50 °C -30 až +50 °C -30 až +50 °C

* platí křivka snižování výkonu

✔ ✔Konektivita GSM, 3G, 4G, 
LAN, WiFi hotspot)

Autorizace (RFID, NFC) ✔ ✔

✔Autorizace 
(Přístupový klíček)

✔ ✔Možnost instalace 
platebního terminálu

Nabíjecí infrastruktura pro každou situaci

Řešíte veřejné nabíjení na parkovišti či na sídlišti? Chcete nabíjet svůj podnikový vozový 
park? Řešíte nabíjení vozů hotelových hostů v podzemních garážích? 

Na každou situaci týkající se nabíjení elektromobilů máme řešení. Navrhneme Vám 
vhodnou kombinací našich modulárních dobíjecích stanic. Tvoříme dobíjecí infrastrukturu 
přesně podle vašich potřeb.
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