
SMYSL ELEKTROMOBILITY
Vector DC75

Dvě nabíječky                   
v jedné 

Výkon 75kW

Výstup CCS (188A)

Výstup CHADEMO (125A)

DUAL – Současné nabíjení 
dvou vozidel v režimu                      

DC (2x94A)

Výstup AC Typ 2                                    
22kW nebo 43kW

Dodávky komplexního 
systému využívající 
alternativní zdroje 

energie a energetické 
úložiště

Naše specializace
Konzultace v oblasti 

E-mobility

Dodávky na klíč

SW správa a integrace

Kvalifikovaný servis



Nabíjecí stanice Vector DC75
Vector DC75 překonává výkonové požadavky pro dobíjecí stanice ve své kategorii            
a zároveň přináší řadu praktických výhod. Samozřejmostí je podpora veškerých                  
v Evropě využívaných standardů pro DC a AC dobíjení.

Funkce DUAL dělí dostupný výstupní výkon v režimu DC 75kW, mezi dva nabíjecí konektory 
(2x94A) a umožňuje souběžné nabíjení dvou elektromobilů. 

Třetí vůz lze současně nabíjet v režimu AC s výstupním výkonem 22kW nebo 43kW.

Podpora standardů CCS 2.0 a Chademo 1.0 v libovolných kombinacích s jedním nebo dvěma 
výstupy.

Kompatibilita s ISO 15118 Plug & Charge.

Možnosti automatické regulace dobíjení na základě aktuálních kapacit příkonu a nastavených 
priorit.

Podpora otevřených komunikačních standardů umožní začlenění stanice do jakýchkoliv 
platebních systémů (OCPP 1.5 a 1.6), včetně možnosti přímých plateb přes volitelný platební 
terminál.

Ověřování přístupu k nabíjení s podporou veškerých typů karet a čipů s RFID, NFC.

Konektivita přes 4G, Ethernet či Wifi, možnost provozování Wifi Hot Spotu.

Odolný dotykový displej pro ovládání stanice i k reklamním účelům.

Robustní provedení z kvalitní nerezové oceli dlouhodobě odolá povětrnostním vlivům (IP54).

Barevné varianty laku dle RAL či polep dle požadavků zákazníka.
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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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