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ELO Home Series

ELO 200
เปดใชงานไดอยางรวดเร็ว และตัวเลือกการชารจ EV อัจฉริยะ

เครื่องชารจมีระบบเรียบงายและขนาดเล็กกระทัดรัด สะดวกสบายในการติดตั้ง ใชงาน

งายและมีการชารจสูงถึง 32 A ติดตั้งงาย แตใชงานงายยิ่งกวา เพียงเสียบสายเคเบิล

ความยาว 5 เมตรเขากับ EV ของคุณ ก็สามารถเริ่มการชารจไดทันที

ใชไดกับรถยนตไฟฟาทุกรุน รับประกัน 2 ป
รองรับ Open Charge 
Point Protocol 
(OCPP) 1.6

การออกแบบที่สะดวกและมีสไตล ติดตั้งและใชงานงาย

อัจฉริยะ

ความทนทาน

- หนาจอสัมผัส LCD สีเดยไลท ขนาด 4.3 นิ้ว 
พรอมจอแสดงสถานะการชารจ

-  ไฟ LED แบบไดนามิกแสดงสถานะการชารจ 

- หนาจอแสดงผลหลายภาษา : ภาษาอังกฤษ และ 
ภาษาไทย

- ไมวาคุณจะขับรถอะไรหรือมีพื้นที่วางเทาใดในแผงไฟฟา 
ก็พอดีกับ EVLOMO ELO ซีรีส

- ตัวยึดแบบปลดเร็ว, การจัดการติดตั้งสายเคเบิล และการ
ชารจในทุกวันเปนเรื่องงาย  

- สายเคเบิลความยาว 5 เมตรใหความสะดวกในการใชงาน
ในโรงรถหรือที่จอดรถกลางแจง 

- มีขายึดที่แขวนสายเคเบิลเพื่อใหพื้นที่เปนระเบียบเรียบรอย
และสะอาด 

- มีปุมหยุดฉุกเฉิน

- ควบคุมและแสดงผลการชารจไฟฟาของคุณ 

- โหมดการสื่อสาร WiFi และ 4G 

- การจัดการและการอัพเดตเฟรมแวรผานทาง
อากาศ

- แอปสมารทโฟนสำหรับการอัพเดตสถานะและการ
แจงเตือน 

- การแสดงผลการใชงานและความตองการ
พลังงาน

- ประเมินขอมูลการใชพลังงานตามเวลาจริง

- ทนทานตอทุกสภาพอากาศสำหรับการใชงานในรมและ
กลางแจงดวยมาตรฐานระดับ: IP65

- ออกแบบใหสามารถกันน้ำและเหมาะสมกับสภาพอากาศ 
ปองกันน้ำกระเด็น, ฝน, ฝุน, หิมะ, น้ำมัน, UV และอื่น ๆ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถนำมาใชอยางแพรหลาย
ทั้งสำหรับในรมและกลางแจง 

- การปองกัน RCD ในตัว ชวยประหยัดคาใชจายในการติด
ตั้ง
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ขาเขา/ขาออก

แรงดันไฟฟา      380/400/415 Vac

เฟส       สามเฟส หาสาย: L1, L2, L3, N, PE

กระแสไฟฟา      32 แอมป

ความจุ       22 กิโลวัตต

ความถี่       50 ± 5 เฮิรตซ

เสียงรบกวน      < 55 เดซิเบล

หนาจอ LCD    มี

ไฟแสดงสถานะ    มี

การทำงานของ APP   รองรับ

จำนวนปลั๊กชารจ   1

ความยาวสายชารจ   5 เมตร

โปรโตคอลการชารจ    Type 2

มาตรฐาน    IEC 62196, IEC 61851

อุณหภูมิในการทำงาน  -20°C ~ +50°C

อุณหภูมิในการจัดเก็บ   -40°C ~ +80°C

ความชื้นสัมพัทธ   ≤ 95%

ความกดอากาศ    70 ~ 106 kPa

ขนาด (กวาง × ลึก × สูง) (มม.)  288.5×135x400 มม.

น้ำหนัก (กก.)   ≤ 20

การมีปฏิสัมพันธระหวางผูใชงานกับหนาจอแสดงผล

การกำหนดคาการชารจและมาตรฐาน

อุณหภูมิและขนาด


