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Зарядні станції Zucchetti Centro Sistemi 
(ZCS) доступні у двох моделях потужністю 
7 і 22 КВт, однофазній та трифазній, це 
інтелектуальні системи, що підключаються 
до будь-якої фотоелектричної системи, крім 
інверторів виробництва та зберігання ZCS 
Azzurro.

Вся лінійка оснащена інноваційною системою 
ZCS Predictive Energy Intelligence, що здатна 
керувати потоками енергії та прогнозувати 
потреби в енергії для найкращого використання 
електромобілів, фотоелектричних систем та 
систем зберігання енергії.
За допомогою ZCS Predictive Energy 
Intelligence ви можете:

1- Прогнозувати кількість виробленої енергії з 
урахуванням прогнозу погоди.

2- Правильно розподіляти вироблену енергію 
між автомобілем та будинком, виходячи з 
потреб користувача та километражу.

3-  Оптимізувати виведення енергії з мережі.

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ:
› Побутово-житлова
› Комерційні послуги та реміснича діяльність 
› Промисловість
› Автостоянки торгових центрів та 
масштабна роздрібна торгівля
› Готелі 
› Місця, що становлять суспільний інтерес
› Спортзали та спортивні споруди
› Місця зупинки електромобілів… 

ZCS AZZURRO
ЗАРЯДНІ СТАНЦІЇ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

ВСТАНОВЛЮВАНІ НА
ЕЛЕКТРИЧНІ АВТОМОБІЛІ 

МОЖЛИВІСТЬ КОНТРОЛЮ 
ТА УПРАВЛІННЯ КІЛЬКОМА 
ПРИСТРОЯМИ

ПРОСТЕ ВСТАНОВЛЕННЯ, НА 
СТІНІ АБО НА СТІЙЦІ 

ДИСПЛЕЙ І СЕНСОРНА КЛАВІАТУРА

7 і 22
кВт
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ПОБУТОВОГО ТА КОМЕРЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ZCS
CONNEXT

(техніка, телевізор, пральна машина, холодильник)

ТЕХНІЧНІ ДАНІ 1PH 7 к Вт 3PH 22 кВт

Технічні характеристики вхідного змінного 
струму

Тип з'єднання Монофазне (1PH + Нейтральний + PE) Трифазне (3PH + Нейтральний + PE)

Вхідна напруга змінного струму 230 В +/- 10% 400 В +/- 10%

Вхідна частота змінного струму 50 Гц 50 Гц

Технічні дані для виходу змінного струму
Вихідна напруга змінного струму 230 В +/- 10% 400 В +/- 10%

Максимальний струм змінного струму на виході 32 A 32 A

Максимальна потужність 7,4 кВт (обмежується на дисплеї) 22 кВт (обмежується на дисплеї)

Загальні дані
Зовнішній матеріал корпуса Пластик PC940 Оцинкована сталь

Передня панель Загартоване скло Загартоване скло

Установка На перегородках/на опорах На перегородках/на опорах

Роз’єм З'єднувач Type2 із затвором - проводка не входить 
(додатково)

З'єднувач Type2 із затвором - проводка не входить 
(додатково)

Екран LCD Графічна схема Графічна схема

Команди 4 сенсорні клавіші - контакт для RFID 4 сенсорні клавіші - контакт для RFID

Карта RFID 2 включені 2 включені

Лічильник енергії Сертифікат MID Сертифікат MID

Захист RCD TipoA + 6 мА постійного струму TipoA + 6 мА постійного струму

Ступінь захисту IP54 IP54

Охолодження Природна конвекція Природна конвекція

Дані про середовище

Робоча температура -30°C / +50°C -30°C / +50°C

Вологість 5% / 95% без конденсації 5% / 95% без конденсації

Максимальна висота 2000 мт 2000 мт

Установка У приміщення / надворі У приміщення / надворі

Пристрої та безпека

Інтегрований захист
Надмірна напруга й недостатня напруга, 

Перевантаження енергією, коротке замикання, 
витоки струму, несправне заземлення, 

перенапруження, надмірна й недостатня температура

Надмірна напруга й недостатня напруга, 
Перевантаження енергією, коротке замикання, витоки 

струму, несправне заземлення, перенапруження, 
надмірна й недостатня температура

Застосовний стандарт безпеки IEC 61851-1: 2017, IEC 62916-2: 2016 IEC 61851-1: 2017, IEC 62916-2: 2016

Гарантія 2 років 2 років

Розміри та
допоміжні частини

Розміри (ВxШxГ) 356 мм × 221 мм × 136 мм 452 мм × 295 мм × 148 мм

Вага 3 кг 10 кг

Аксесуари Шлюз зв'язку(Ethernet/WIFI/4G), опора для 
монтажу на землі, кабель Tipo2-типу 2 (4 мт)

Шлюз зв'язку(Ethernet/WIFI/4G), опора для монтажу 
на землі, кабель Tipo2-типу 2 (4 мт)

інвертор
акумуляторний

панелі
отоелектричної 
енергії

коробка
акумулятор

навантаження
(пристрої)

станція
для
зарядження
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