
Charge Amps Aura kan oplade 
to biler samtidig med op til 22 
kW pr. udtag. Svensk industrielt 
design, der ikke kun oplader din 
elbil, men også ser godt ud.

Den industrielle designer Joachim Nordwall, chef-
designer hos sportsvognsproducenten Koenig-
segg, har givet Charge Amps Aura et gennemført 
flot design i bæredygtigt genbrugsaluminium. 
Komplet med tilhørende cloudløsning, som giver 
fuld kontrol, historik og overblik med mulighed for 
planlægning, timer og automatiske rapporter. Alt 
sammen noget, der gør det lettere for både slut-
brugere, boligforeninger og virksomheder.

Fremtidssikret og forberedt til frem-
tidens teknologiske udfordringer
Charge Amps Aura er forberedt til ISO 15118, og 
det giver en række muligheder, når fremtidens el-
biler begynder at understøtte Vehicle-2-grid-tek-
nologien. I fremtiden vil bilen ikke kun være et 
transportmiddel, men også blive brugt til energi-
oplagring, og så har du brug for en ladeboks, der 
kan udnytte den teknologi.

Cloudforbindelse 

2 x 22 kW, kan indstilles til valgfri effekt  

Lastbalancering mellem udtagene  

Nem at installere 

ISO 15118-forberedt 

Fremstillet af genbrugsaluminium

Charge Amps Aura
L A D E S TAT I O N 



101010 / 101010-LTE*

6–32 A 1 eller 3-faser pr. udtag 
 
RFID 
 
WiFi

230/400 V

-30 °C til +45 °C 

Mode 3

DC-beskyttelse og type A-fejlstrømsafbryder er integreret i ladeboksen. Denne kombination erstatter 
den lovpligtige type B-fejlstrømsafbryder og giver samme funktionalitet.

3-faset spænding, strøm og effekt (i overensstemmelse med Måleinstrumentdirektivet 2014/32/EU) 

IP 55

IK 10

2 x 22 kW type 2

367 x 159 x 405 mm

10 kg

Artikelnummer: 

Ladestrøm: 
 
Identifikation:

Internetforbindelse:

Volt:

Driftstemperaturer: 

Ladestandard:  

Fejlstrømsbeskyttelse: 

Energimåler:  

IP-klassificering: 

IK-klassificering: 

Udtag: 

Dimensioner (B x D x H):

Vægt:

* Specifikationer for Aura version 101010-LTE 

RF teknologi 

Max RF-effekt

SIM-kort

GSM, GPRS, EDGE, UMTS/HSPA+, LTE

32 dBm@GSM, 24 dBm@WCDMA, 23 dBm@LTE

Standard-SIM

T E K N I S K E  O P LY S N I N G E R


