
eRange CLU | Basic
CLU Basic on dynaaminen kuormanhallintaohjain, joka pystyy 

toimimaan itsenäisesti myös ilman verkkoyhteyttä. Verkkoyhteyttä 

suositellaan laajemman etähallinnan toteuttamiseksi 

(ohjelmistopäivitykset, latausasemien lisäykset, virta-arvojen 

muutokset, RFID-korttien hallinta yms). CLU jakaa saatavilla olevan 

tehon tasapuolisesti latausasemien välillä. Se voidaan myös 

asettaa siten, että priorisoidaan tiettyjä latausasemia ja jaetaan 

muille asemille latausteho virrankulutuksen mukaan.

Tuote
Sähkönumero 3405391

Tuotenumero 715821

Versio eRange CLU | Basic 

Sähkökytkentä 5V-DC

Tehon jako Dynaaminen kuormanhallintayksikkö
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Tuote
Säädettävä ohjauselektroniikka Pystyy ohjaamaan 16 latausasemaa (RFID-lukijalla tai ilman). Liitäntä Cloudcharge –pilvipalveluun. 

Ohjelmoidaan erikseen jokaiseen järjestelmään.

Mitat LxKxS 72 x 62 x 90 mm

Mitat DIN-kiskoasennus:

Leveys yhteensä noin 5,5 moduulia

(4 CLU + 1,5 virtalähde), Huom! tarvitsee tilaa myös ylä- ja alapuolelle

Paino 116g

Tekninen kuvaus eRange CLU | Basic kuormanhallintayksikkö sähköautojen latausjärjestelmiin. Pystyy ohjaamaan 16 

latausasemaa langallisen väyläyhteyden kautta (RS485). Hintaan sisältyy DEFA eMobilityn suorittama 

järjestelmäkohtainen konfigurointi. 

Suuremmatkin järjestelmät on helposti rakennettavissa lisäämällä CLU-yksiköitä. Verkkoyhteys mahdollistaa 

CloudCharge-pilvipalvelun käytön. CloudCharge tarjoaa vaivattoman etähallinta, laskutus- ja maksupalvelun 

(Cloudcharge-palvelimen hallintajärjestelmä ei sisälly toimitukseen ja on tilattavissa erikseen). OCPP V1.5 / 

1.6J -protokolla. Katso langatonta yhteyttä varten tuote eRangeCLU | COM. CLU-yksikkö 4 moduulia DIN-

kiskolla, mukana 5V:n virtalähde (230V:sta) 1,5 moduulia, yhteensä noin 100 mm. Mukana muistikortti 

räätälöidyllä latausjärjestelmäohjelmalla, ohjelmointi suoritettu tilaukseen täytetyn latausjärjestelmän 

tietolomakkeen mukaisesti.

Valmistusmateriaalit ja muotoilu
Väri Vaaleanharmaa

Material ABS-muovi ja polykarbonaatti

Kierrätys Tuote on kierrätettävä sähköromuna

Käyttö ja huolto
Sallittu käyttölämpötila -15 / +35°C

Kosteus 5 - 95% ei tiivistymistä

Tuotetakuu 3 vuotta

Asennus
Kaapeliläpivienti Mukana oma 5VDC-virtalähde, DIN-kiskoon kiinnitettävä. Suositellaan erillistä sulaketta ohjausvirralle (esim. 

erillisellä B-6A-sulakkeella tai RCBO:lla).
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Pakkaustiedot
Tuotenumero 715821

Pakkauksen mitat 200 x 150 x 150 mm

Paketin sisältö CLU-moduuli, virtalähde, RS485-liitäntä, kaapelit. SD-muistikortti, jossa on ohjelma ja 

konfigurointitiedot, toimitetaan erikseen.
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