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ŁADOWARKI POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH

MAXICHARGE
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MaxiCharger AC

Potrójne zabezpieczenie systemu ładowania stwarza doskonałe warunki
dla każdego akumulatora dbając jednocześnie o jego kondycję
oraz wydłużając żywotność.

Ładowarka MaxiCharger AC przeznaczona jest do ładowania pojazdów napięciem 
przemiennym o maksymalnej mocy 22kW. Małe wymagania prądowe sieci ener-
getycznej sprawiają, że urządzenia znakomicie sprawdzają się w instalacjach przydo-
mowych, parkingach oraz niewielkich warsztatach bez wcześniejszej przygotowanej 
sieci wysokoprądowej. 

Zintegrowany system pomiarowy ładowarki kontroluje poziom napięcia sieci 
elektrycznej i dostosowuje prąd ładowania do aktualnego obciążenia sieci nie 
powodując spadków napięcia i negatywnego odziaływania na inne odbiorniki 
prądu w obiekcie.

Zgodność z normą IP65 oraz szeroki zakres temp. pracy -40 ⁰C ÷ 55 ⁰C  
gwarantuje działanie w każdych warunkach pogodowych.

Wysokie bezpieczeństwo

Stabilne działanie

Wysoka niezawodność

MaxiCharger 
AC

Moc maksymalna [kW] 7,4/32A (1 f), 
22/32A (3 f)

Napięcie wyjściowe [V] 230 (1 f), 400 (3 f)

Sposób montażu Naścienny

Klasa ochrony, 
zabezpieczenia IP65, IK08

Wskaźnik ładowania LED/APP/Ekran LCD (opcja)

Połączenia 4G, Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet

Wymiary [mm] 336x187x85

Gwarancja 36 miesięcy

Wersja 
SOCKET
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MaxiCharger DC

Potrójne zabezpieczenie systemu ładowania stwarza doskonałe warunki
dla każdego akumulatora dbając jednocześnie o jego kondycję
oraz wydłużając żywotność.

Ładowarka MaxiCharger DC przeznaczona jest do ładowania pojazdów napięciem 
stałym o maksymalnej mocy 20kW. Małe wymagania prądowe sieci energetycznej 
sprawiają, że urządzenia znakomicie sprawdzają się w instalacjach przydomowych, 
parkingach oraz niewielkich warsztatach bez wcześniejszej przygotowanej sieci 
wysokoprądowej. 

Zintegrowany system pomiarowy ładowarki kontroluje poziom napięcia sieci 
elektrycznej i dostosowuje prąd ładowania do aktualnego obciążenia sieci nie 
powodując spadków napięcia i negatywnego odziaływania na inne odbiorniki 
prądu w obiekcie.

Aplikacja Maxicharge dostępna na Twój 
telefon pozwoli Ci zarządzać procesem ładowania 
z każdego miejsca i w każdej chwili. Rozbudowany 
system baz danych oparty na chmurze umożliwi 
dokładną analizę parametrów ładowania oraz 
pomoże w doborze optymalnej taryfy prądowej 
twojego operatora sieci.

Zgodność z normą IP65 oraz szeroki zakres temp. pracy -25 ⁰C ÷ 55 ⁰C  
gwarantuje działanie w każdych warunkach pogodowych.

Wysokie bezpieczeństwo

Stabilne działanie

Wysoka niezawodność

MaxiCharger 
DC

Moc maksymalna [kW] 20/0-66,7 A, (3 f)

Napięcie wyjściowe [V] 200-1000

Sposób montażu Wallbox, na podłodze

Klasa ochrony, 
zabezpieczenia IP65, IK10

Wskaźnik ładowania LED/APP/Ekran LCD 

Połączenia 4G, Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet

Wymiary [mm] 717x458x192

Gwarancja 12 miesięcy

Aplikacja
MaxiCharge
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