
Staţii încărcare
automobile electrice

Energie pentru mobilitate



Despre noi

În prezent, societatea pune la dispoziție cele 
mai performante și eficiente stații de încărcare 
autovehicule electrice, care pot fi instalate în 
orice loc, public sau privat fără a afecta rețeaua 
electrică existentă sau mediul înconjurător și spatiul 
în care este amplasat.

Conceptul de E-Mobility (mobilitate electrică sau 
electro mobilitate) face referire la trecerea de la 
designul tradițional al vehiculelor care utilizează 
combustibili fosili și uleiuri, către modele cu 
acționare electrică și chiar electronică. În această 
categorie sunt incluse toate vehiculele stradale 
care funcționează exclusiv cu un motor electric, dar 
și cele care au o combinație de motor electric cu 
unul cu ardere redusă, cele hibride sau cele care 
funcționează pe bază de hidrogen. Principalul scop 
al implementării conceptului de E-Mobility este acela 
de a produce și de a utiliza vehicule ecologice și 
mult mai eficiente.

Istoria acestui concept s-a născut odată cu 
inventarea primelor mașini electrice acum 160 de 
ani, mai exact în anul 1859, cu mult înaintea inventării 
mașinii cu motor termic.

Ca un paradox, abia acum industria auto începe 
să dea semne de orientare mai serioasă către 
tehnologia motoarelor electrice, după mai bine 
de un secol în care atenția a fost îndreptată în 
special către motoarele cu ardere internă, folosind 
combustibili fosili (benzină, motorină).

Piața mașinilor electrice a cunoscut o evoluție destul 
de spectaculoasă în ultimii ani, depășind pragul de 
3 milioane în toată lumea. În prezent fiind mai multe 
modele de astfel de autovehicule demne de luat în 
seamă.

EAVE22B / cod RS 81985-001 EAVE22V2B / cod RS 81985-003

EAVE22V3BEX / 
cod RS 81985-205 (215)

Fondată în anul 1930 sub denumirea de 
“Standard Electrica Română”, societatea 
ELECTROMAGNETICA s-a constituit ca principalul 
producător de echipamente de telecomunicații 
din România. 

În prezent Electromagnetica este o companie cu 
capital integral privat, listată la categoria I a B.V.B.

Electromagnetica este recunoscută ca 
producător şi furnizor tradiţional de soluții de 
iluminat cu LED, echipamente de distribuţie şi 
măsurare a energiei electrice, subansamble 
electrice și electronice, subansamble metalice și 
din mase plastice injectate, subansamble auto, 
sisteme de siguranţă a traficului feroviar. 

De asemenea, este orientată către producţia 
de energie verde şi tehnologii destinate creşterii 
eficienţei energetice.

Toate produsele sunt realizate conform normelor şi 
standardelor naţionale şi europene. Produsele sunt 
proiectate şi dezvoltate în propriul departament de 
cercetare-proiectare al companiei și au un grad 
înalt de integrare, grație diversității de tehnologii 
de fabricație pe care societatea le deține. 

Începând cu anul 2017, Electromagnetica 
proiectează și realizează primele stații de încărcare 
pentru autovehicule electrice.

•  Stațiile noastre sunt compatibile cu orice autovehicul electric 
din Europa cu încărcare în curent alternativ

•  Sunt fiabile, performante și rezistente. Având un design 
modular și robust, sunt rezistente la șoc și vandalism, ignifuge și 
nu se decolorează.

•  Compatibile OCPP – protocol cu care se poate comunica cu 
stațiile și care poate fi integrat în orice platforme informatice

•  ELMotion este marcă înregistrată la OSIM

•  Sunt fabricate în România   

•  Garanție: 2 ani

În prezent,  

în România sunt 

peste 1.000 de  

mașini electrice



Echipament de Alimentare  
Vehicule Electrice

ELMotion Power 22

Fișa tehnică

Caracteristici principale
Denumire produs   Echipament de Alimentare  
    Vehicule Electrice – ELMotion Power 22

Tipul / model   EAVE22B / cod RS 81985-001
Aria de aplicație tipică  Echipamentul este destinat alimentării  
    cu energie electrică în curent alternativ  
    a vehiculelor electrice (VE)

Tip conectare   Trifazat (3P+N)

Tip montare   Pe sol

Puterea maximă de încărcare 22,1kW la 32A

Limitarea curentului   6...80A 
de încărcare prin semnalizare

Numărul punctelor  de încărcare 1

Conectarea la vehicul  Priză Schuko și priză tip 2

Controlul accesului   Cu cheie

Inscripționare   Bilingvă

Mecanică și mediu
Carcasa 

Protecție împotriva infiltrării

Protecție la impact

Temperatura de funcționare

Temperatura de stocare

Umiditate relativă

Protecție și control
Supracurent și scurt circuit

Curent rezidual

Protecție la supracurent (opțional vezi Nota)

Moduri de încărcare
Mod 1 

Mod 2 

Mod 3 

Opțiuni
Controlul ventilației/climatizării camerei la cererea vehiculului

Echipare cu element de încălzire pentru mărirea domeniului de funcționare

Controlul încărcării de la distanță funcție de putere și/sau timp

Interfață web pentru managementul încărcării

Carcasa poate fi personalizată conform cererii

Eliberarea ștecherului la întreruperea alimentării cu energie a stației

Opțiuni în dezvoltare
Validarea încărcării cu cartele RFID

Validarea încărcării și plata prin SMS

Validarea încărcării și plata cu cod QR

Validarea încărcării și plata cu card bancar fără contact

Control și comunicare prin interfața grafică

Date tehnice
Conectare la rețea

Schema de alimentare

Numărul de intrări

Tipuri de control

Semnalizare

Dimensiuni

Greutate

Culoare

Standarde 

 
 

 

 
 

Certificarea produsului

Moduri de comunicare

380...415Vca 50/60Hz, 32 A

TN-S (L1, L2, L3, N, PE)

1

Cheie

Buton

Simbol roșu

Simbol galben

Simbol verde

Led albastru

[1250x300x275] mm

40 kg

Albastru RAL 5010 / Portocaliu RAL 2011

SR EN 61851-1 

SR EN 61851-22 
 

SR EN 62196-1 

SR EN 62196-2 
 

STAS 3184/3-85

CE, OICPE nr. 743/29.03.2017

Ethernet

Modbus RTU

Cu autovehicul

Metalică, zincată și vopsită electrostatic

IP54

IK10

-25...500C

-40...800C

5...95 %

40A curba C

30mA tip B

Clasa II, tip 2 

230Vca, 16A nelimitabil 

230Vca, 16A limitabila 

[380-415]Vca, 32A

Conform SR EN 60529

Conform SR EN 62262

Nominal 20kA, maxim 40kA

 
Priză domestică Shuko tip F  
cu capac de protecție

Priză domestică Shuko tip F  
cu capac de protecție

Priza tip 2  
cu capac de protecție (Cazul B)

Pentru fiecare echipament

Funcția: Validare încărcare

Funcția: Eliberare și oprire încărcare

Indică eroare

Indică echipament pregătit

Indică încărcare în desfășurare

Indică ștecher blocat în priză

Sistem de încărcare conductivă pentru 
vehicule electrice-Partea 1 Prescripții generale

Sistem de încărcare conductivă pentru 
vehicule electrice-Partea 22 Stație de 
încărcare în curent alternativ

Fișe, prize, conectoare și prize mobile pentru 
vehicule

Cerințele dimensionale de compatibilitate și 
interschimbabilitate pentru c.a. Conectori și 
prize

Priză casnică Shuko

1 port 10/100 Mbits/s

Schimb de date și comenzi

Prin intermediul cablului de încărcare conform 
SR EN 61851

Date electrice
Sursa de alimentare Puterea de încărcare

32A, 400Vca 3P, 22,1kW 380Vca-415Vca, 50Hz/60Hz

   16A, 230Vca 1P, 3,2kW

Nota
Protecția la supracurent este recomandată dacă nivelul KERAUNIC (înlocuit cu Flash Density Map)  
este mare sau obligatoriu prin lege.



Echipament de Alimentare 
Vehicule Electrice

ELMotion Power 22
Fișa tehnică

Caracteristici principale
Denumire produs  

Tipul / model 
  

Aria de aplicație tipică

Tip conectare 

Tip montare 

Puterea maximă de încărcare

Limitarea curentului  
de încărcare prin semnalizare

Numărul punctelor  de încărcare

Conectarea la vehicul 

Controlul accesului  

Inscripționare

Echipament de Alimentare Vehicule Electrice – ELMotion Power 22

 

Echipamentul este destinat alimentării cu energie a vehiculelor electrice (VE)

Trifazat (3P+N)

Pe sol

22,1kW la 32A

6...80A 

1

 

 
Bilingvă

EAVE22V2B /  
cod RS 81985-003

Priza Schuko  
si priza tip 2

Priza Schuko,  
cablu cu stecher tip 2

Priza Schuko,  
cablu cu stecher tip 2

Cu cheie Cheie 
Funcția: Validare încărcare

Cu card RFID  
pe frecventa 125KHz

EAVE22V2C /  
cod RS 81985-004

EAVE22V2B /  
cod RS 81985–014

Date tehnice
Conectare la rețea

Schema de alimentare

Numărul de intrări

Tipuri de control

 
Semnalizare

Dimensiuni

Greutate

Culoare

Standarde 

 

 

 

 

Certificarea produsului

Moduri de comunicare

Date electrice
Sursa de alimentare

380Vca-415Vca, 50Hz/60Hz 

Puterea de încărcare

16A, 230Vca 1P, 3,2kW

32A, 400Vca 3P, 22,1kW

Mecanică și mediu
Carcasa 

Protecție împotriva infiltrării

Protecție la impact

Temperatura de funcționare

Temperatura de stocare

Umiditate relativă

Protecție și control
Supracurent și scurt circuit

Curent rezidual

Protecție la supracurent (opțional vezi Nota)

Moduri de încărcare
Mod 1 

Mod 2 

Mod 3 

Opțiuni
 

 
 

 

 

 

 
 

 

Opțiuni în dezvoltare

Metalică, zincată și vopsită electrostatic

IP54 / Conform SR EN 60529

IK10 / Conform SR EN 62262

-25...500C

-40...800C

5...95 %

40A curba C

30mA tip B

Clasa II, tip 2 / Nominal 20kA, maxim 40kA 

230Vca, 16A nelimitabil / Priză domestică Shuko tip F  
cu capac de protecție

230Vca, 16A limitabila / Priză domestică Shuko tip F  
cu capac de protecție

[380-415]Vca, 32A / Priza tip 2  
cu capac de protecție (Cazul B)

Controlul ventilației/climatizării 
camerei la cererea vehiculului

Echipare cu element de încălzire 
pentru marirea domeniului  

de funcționare

Controlul încărcării de la distanță 
funcție de putere și/sau timp

Interfață web pentru 
managementul încărcării

Carcasa poate fi personalizată 
conform cererii

Eliberarea ștecherului la 
întreruperea alimentării cu 

energie a Stației

Validarea încărcării  
cu cartele RFID

Controlul ventilației/climatizării 
camerei la cererea vehiculului

Echipare cu element de încălzire 
pentru marirea domeniului  

de funcționare

Controlul încărcării de la distanță 
funcție de putere și/sau timp

Interfață web pentru 
managementul încărcării

Carcasa poate fi personalizată 
conform cererii

Validarea încărcării  
cu cartele RFID

Validarea încărcării și plata prin SMS

Validarea încărcării și plata cu cod QR

Validarea încărcării și plata cu card bancar fără contact

Control și comunicare prin interfața grafică

Controlul ventilației/climatizării 
camerei la cererea vehiculului

Echipare cu element de încălzire 
pentru marirea domeniului  

de funcționare

Controlul încărcării de la distanță 
funcție de putere și/sau timp

Interfață web pentru 
managementul încărcării

Carcasa poate fi personalizată 
conform cererii

Nota
Protecția la supracurent este recomandată dacă nivelul KERAUNIC (înlocuit cu Flash Density Map)  
este mare sau obligatoriu prin lege.

380...415Vca 50/60Hz, 32 A - Pentru fiecare echipament

TN-S (L1, L2, L3, N, PE)

1

 

[1250x570x235] mm

40 kg

Alb RAL 9016/ Verde RAL 6017

SR EN 61851-1 
Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice-Partea 1 Prescripții generale

SR EN 61851-22 
Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice-Partea 22  

Stație de încărcare în curent alternativ

SR EN 62196-1 
Fișe, prize, conectoare și prize mobile pentru vehicule

SR EN 62196-2 
Cerințele dimensionale de compatibilitate și interschimbabilitate pentru c.a. Conectori și prize

STAS 3184/3-85 – Priză casnică Shuko

Ethernet – 1 port 10/100 Mbits/s

Modbus RTU – Schimb de date și comenzi

Cu autovehicul – Prin intermediul cablului de încărcare conform SR EN 61851

Cheie / Funcția: Validare încărcare 
Buton / Funcția: Eliberare și oprire încărcare

Simbol roșu - eroare

Simbol galben - echipament pregătit

Simbol verde - încărcare în desfășurare

Led albastru - ștecher blocat în priză

Simbol roșu - eroare

Simbol galben - echipament pregătit

Simbol verde - încărcare în desfășurare

-

Simbol roșu - eroare

Simbol galben - echipament pregătit

Simbol verde - încărcare în desfășurare

-

Cheie/ Funcția: Validare 
încărcare

Controler acces RFID 
Funcția: Validare încărcare

CE, OICPE nr. 743/04.12.2017CE, OICPE nr. 743/29.03.2017CE



Echipament de Alimentare 
Vehicule Electrice

ELMotion Power 22
Fișa tehnică

Caracteristici principale
Denumire produs  

Tipul / model 
  

Aria de aplicație tipică

Tip conectare 

Tip montare 

Puterea maximă de încărcare

Limitarea curentului  
de încărcare prin semnalizare

Numărul punctelor  de încărcare

Conectarea la vehicul

Controlul accesului 

Inscripționare

Echipament de Alimentare Vehicule Electrice – ELMotion Power 22

 

Echipamentul este destinat alimentării cu energie a vehiculelor electrice (VE)

Trifazat (3P+N)

22,1kW la 32A

6...80A 

1

Priză Schuko și priză tip 2

Cu buton cu reținere

Bilingvă

EAVE22V3B / 
cod RS 81985-005

Pe perete sau stalp Pe sol Pe sol

EAVE22V3BFT / 
cod RS 81985-105

EAVE22V3BEX / 
cod RS 81985-205 (215)

Date tehnice
Conectare la rețea

Schema de alimentare

Numărul de intrări

Tipuri de control

 
Semnalizare

Dimensiuni

Greutate

Culoare

Standarde 

 

 

 

 

Certificarea produsului

Moduri de comunicare

Date electrice
Sursa de alimentare

380Vca-415Vca, 50Hz/60Hz 

Puterea de încărcare

16A, 230Vca 1P, 3,2kW

32A, 400Vca 3P, 22,1kW

Mecanică și mediu
Carcasa 

Protecție împotriva infiltrării

Protecție la impact

Temperatura de funcționare

Temperatura de stocare

Umiditate relativă

Protecție și control
Supracurent și scurt circuit

Curent rezidual

Supratensiune și pierderea nulului

Moduri de încărcare
Mod 1 

Mod 2 

Mod 3 

Opțiuni
 

 
 

 

 

 

 
Opțiuni cu echipament 
suplimentar

Metalică, zincată și vopsită electrostatic

IP54 / Conform SR EN 60529

IK10 / Conform SR EN 62262

-25...500C

-40...800C

5...95 %

32A curba C

30mA tip B

230Vca, 16A nelimitabil / Priză domestică Shuko tip F  
cu capac de protecție

230Vca, 16A limitabila / Priză domestică Shuko tip F  
cu capac de protecție

[380-415]Vca, 32A / Priza tip 2  
cu capac de protecție (Cazul B)

Montare pe extensie  
cu dală de beton

Montare pe picior  
cu dală de beton

Controlul ventilației/climatizării 
camerei la cererea vehiculului

Echipare cu element de încălzire 
pentru mărirea domeniului de 

funcționare

Carcasa poate fi personalizată 
conform cererii

Controlul ventilației/climatizării 
camerei la cererea vehiculului

Echipare cu element de încălzire 
pentru mărirea domeniului de 

funcționare

Carcasa poate fi personalizată 
conform cererii

Protecție la supracurent Clasa II, 
tip 2. Nominal 20kA, maxim 40kA

Contorizare

Validarea încărcării cu cartele 
RFID

Controlul încărcării de la distanță 
funcție de putere și/sau timp, 

compatibilitate OCPP 1.6

Validarea încărcării și plata prin 
SMS

Validarea încărcării și plata  
cu cod QR

Validarea încărcării și plata  
cu card bancar fără contact

Control si comunicare  
prin interfata grafica

Protecție la supracurent Clasa II, 
tip 2. Nominal 20kA, maxim 40kA

Contorizare

Validarea încărcării cu cartele 
RFID

Controlul încărcării de la distanță 
funcție de putere și/sau timp, 

compatibilitate OCPP 1.6

Validarea încărcării și plata prin 
SMS

Validarea încărcării și plata cu 
cod QR

Validarea încărcării și plata cu 
card bancar fără contact

Control și comunicare prin 
interfața grafică

Contorizare

Validarea încărcării cu cartele 
RFID

Controlul încărcării de la distanță 
funcție de putere și/sau timp, 

compatibilitate OCPP 1.6

Validarea încărcării și plata prin 
SMS

Validarea încărcării și plata cu 
cod QR

Validarea încărcării și plata cu 
card bancar fără contact

Control și comunicare prin 
interfața grafică

Protecție la supracurent

Clasa II, tip 2.

Nominal 20kA, maxim 40kA

Montare cu dală de beton

Controlul ventilației/climatizării 
camerei la cererea vehiculului

Echipare cu element de încălzire 
pentru mărirea domeniului de 

funcționare

Carcasa poate fi personalizată 
conform cererii

Nota
Protecția la supracurent este recomandată dacă nivelul KERAUNIC (înlocuit cu Flash Density Map)  
este mare sau obligatoriu prin lege.

380...415Vca 50/60Hz, 32 A - Pentru fiecare echipament

TN-S (L1, L2, L3, N, PE)

1

Buton cu reținere / Funcția: Validare încărcare 
Buton / Funcția: Eliberare și oprire încărcare

Simbol roșu - eroare

Simbol galben - echipament pregătit

Simbol verde - încărcare în desfășurare

Led albastru - ștecher blocat în priză

Alb RAL 9016/ Verde RAL 6017

SR EN 61851-1 
Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice-Partea 1 Prescripții generale

SR EN 61851-22 
Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice-Partea 22  

Stație de încărcare în curent alternativ

SR EN 62196-1 
Fișe, prize, conectoare și prize mobile pentru vehicule

SR EN 62196-2 
Cerințele dimensionale de compatibilitate și interschimbabilitate pentru c.a. Conectori și prize

STAS 3184/3-85 – Priză casnică Shuko

Modbus RTU – Schimb de date și comenzi

Cu autovehicul – Prin intermediul cablului de încărcare conform SR EN 61851

CE, OICPE nr. 743/04.12.2017CE, OICPE nr. 743/29.03.2017CE

[1110x353x190] mm

20 kg

[555x353x190] mm

10 kg

[555x353x190] mm

10 kg



Echipament de Alimentare 
Vehicule Electrice

ELMotion Power 22
Fișa tehnică

Caracteristici principale
Denumire produs  

Tipul / model 
  

Aria de aplicație tipică

Tip conectare 

Tip montare 

Puterea maximă de încărcare

Limitarea curentului  
de încărcare prin semnalizare

Numărul punctelor  de încărcare

Conectarea la vehicul

Controlul accesului 

Inscripționare

Echipament de Alimentare Vehicule Electrice – ELMotion Power 22

 

Echipamentul este destinat alimentării cu energie a vehiculelor electrice (VE)

Trifazat (3P+N)

22,1kW la 32A

6...80A 

1

Priza Schuko, cablu cu stecher tip 2

Cu buton cu reținere

Bilingvă

EAVE22V3C /  
cod RS 81985-006

Pe perete sau stalp Pe sol Pe sol

EAVE22V3CFT / 
cod RS 81985-106

EAVE22V3BEX /  
cod RS 81985-206 (216)

Date tehnice
Conectare la rețea

Schema de alimentare

Numărul de intrări

Tipuri de control

 
Semnalizare

Dimensiuni

Greutate

Culoare

Standarde 

 

 

 

 

Certificarea produsului

Moduri de comunicare

Date electrice
Sursa de alimentare

380Vca-415Vca, 50Hz/60Hz 

Puterea de încărcare

16A, 230Vca 1P, 3,2kW

32A, 400Vca 3P, 22,1kW

Mecanică și mediu
Carcasa 

Protecție împotriva infiltrării

Protecție la impact

Temperatura de funcționare

Temperatura de stocare

Umiditate relativă

Protecție și control
Supracurent și scurt circuit

Curent rezidual

Supratensiune și pierderea nulului

Moduri de încărcare
Mod 1 

Mod 2 

Mod 3 

Opțiuni
 

 
 

 

 

 

 
 

Opțiuni cu echipament 
suplimentar

Metalică, zincată și vopsită electrostatic

IP54 / Conform SR EN 60529

IK10 / Conform SR EN 62262

-25...500C

-40...800C

5...95 %

32A curba C

30mA tip B

230Vca, 16A nelimitabil / Priză domestică Shuko tip F  
cu capac de protecție

230Vca, 16A limitabila / Priză domestică Shuko tip F  
cu capac de protecție

[380-415]Vca, 32A / Priza tip 2  
Cablu cu stecher tip 2 (cazul C)

Montare pe extensie  
cu dală de beton

Montare pe picior  
cu dală de beton

Echipare cu element de încălzire 
pentru marirea domeniului  

de funcționare

Carcasa poate fi personalizată 
conform cererii

Controlul ventilației/climatizării 
camerei la cererea vehiculului

Echipare cu element de încălzire 
pentru mărirea domeniului de 

funcționare

Carcasa poate fi personalizată 
conform cererii

Protecție la supracurent Clasa II, 
tip 2. Nominal 20kA, maxim 40kA

Contorizare

Validarea încărcării cu cartele 
RFID

Controlul încărcării de la distanță 
funcție de putere și/sau timp, 

compatibilitate OCPP 1.6

Validarea încărcării și plata prin 
SMS

Validarea încărcării și plata cu 
cod QR

Validarea încărcării și plata cu 
card bancar fără contact

Control și comunicare prin 
interfața grafică

Protecție la supracurent Clasa II, 
tip 2. Nominal 20kA, maxim 40kA

Contorizare

Validarea încărcării cu cartele 
RFID

Controlul încărcării de la distanță 
funcție de putere și/sau timp, 

compatibilitate OCPP 1.6j

Validarea încărcării și plata prin 
SMS

Validarea încărcării și plata cu 
cod QR

Validarea încărcării și plata cu 
card bancar fără contact

Control și comunicare prin 
interfața grafică

Contorizare

Validarea încărcării cu cartele 
RFID

Controlul încărcării de la distanță 
funcție de putere și/sau timp, 

compatibilitate OCPP 1.6

Validarea încărcării și plata prin 
SMS

Validarea încărcării și plata cu 
cod QR

Validarea încărcării și plata cu 
card bancar fără contact

Control și comunicare prin 
interfața grafică

Protecție la supracurent 
Clasa II, tip 2. 

Nominal 20kA, maxim 40kA

Montare cu dală de beton

Controlul ventilației/climatizării 
camerei la cererea vehiculului

Echipare cu element de încălzire 
pentru mărirea domeniului de 

funcționare

Carcasa poate fi personalizată 
conform cererii

Nota
Protecția la supracurent este recomandată dacă nivelul KERAUNIC (înlocuit cu Flash Density Map)  
este mare sau obligatoriu prin lege.

380...415Vca 50/60Hz, 32 A - Pentru fiecare echipament

TN-S (L1, L2, L3, N, PE)

1

Buton cu reținere / Funcția: Validare încărcare 

Simbol roșu - eroare

Simbol galben - echipament pregătit

Simbol verde - încărcare în desfășurare

Alb RAL 9016/ Verde RAL 6017

SR EN 61851-1 
Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice-Partea 1 Prescripții generale

SR EN 61851-22 
Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice-Partea 22  

Stație de încărcare în curent alternativ

SR EN 62196-1 
Fișe, prize, conectoare și prize mobile pentru vehicule

SR EN 62196-2 
Cerințele dimensionale de compatibilitate și interschimbabilitate pentru c.a. Conectori și prize

STAS 3184/3-85 – Priză casnică Shuko

Modbus RTU – Schimb de date și comenzi

Cu autovehicul – Prin intermediul cablului de încărcare conform SR EN 61851

CE

[1110x353x190] mm

20 kg

[555x353x190] mm

10 kg

[555x353x190] mm

10 kg
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