
AC 3,5kw 7kw 11kw 22kw nabíječka Smart Home Wallbox Ev 

 

 

 

Síťová brána: Bluetooth / Wifi / 4G; 

Komunikační protokol:OCPP 1.6(JSON); 

Chytré funkce: RFID/GPRS/typ B RCD/Teison Cloud Platform/platba kreditní kartou/zůstatek 

zatížení; 

Režim nabíjení: Ovládání mobilní aplikace / plug and play; 

Norma: IEC / EN61851-2011; 

Stáhnout 

Podrobnosti o produktu 
Smart Mini Wallbox od Teison je inteligentní kompaktní nabíječka EV s malými rozměry a 
stylovým designem. Díky snadnému ovládání pomocí mobilní aplikace je Smart Mini vždy 
nejspolehlivější a nejbezpečnější domácí nabíječkou. 
Teison Smart Mini Wallbox 3,5/7/11/22 kWvčetně 4 metry dlouhého nabíjecího kabelu. 
Tento Wallbox od Teison je inteligentní nabíječka pro elektromobily s malými rozměry a 
stylovým designem. Špičkový vnitřní design pro nejvyšší efektivitu. Nabízí snadné ovládání 
smartphonu přes mobilní aplikaci (MY Teison) s rozpoznáváním AI Identity. Je to 
nejspolehlivější a nejbezpečnější domácí nabíječka EV. Smart Mini Wallbox vybavený WIFI a 
Bluetooth pro lepší komunikaci. 
 

http://cz.evchargingteison.com/Content/upload/pdf/202220516/Smart-home-wallbox-charger.pdf?rnd=782


Chytrá nabíječka EV s integrovanou mobilní aplikací 
 
Základní vlastnosti Teison Smart Mini Wallbox: 

Modelka TS-EVC-003 

Napájení 3,5KW, 7KW, 11KW, 22KW 

Konektor Typ1/Typ2 (volitelné) 

Rozsah vstupního napětí 220 V±15 procent (1-Fáze) nebo 380V±15 pr

ocent (3-Fáze) 

Rozsah výstupního proudu 16A/32A 

Sdělení Ethernet/3G/4G/WIFI (volitelné) 

Protokol OCPP1.6J (volitelné) 

IP hodnocení IP65 

Pracovní teplota Instalace -25 stupňů ~ plus 55 stupňů 

Instalace Montáž na stěnu/na podlahu 

•Plug & Play domácí nabíjecí box znamená, že proces nabíjení elektromobilu se spustí 
automaticky, jakmile je nabíječka zapojena do auta, bez nutnosti složitého nastavování. 
• Rychlá rychlost nabíjení nabíjecí výkon: 3,5/7/11/22 kW -Pro rychlejší nabíjení, 
• LED displej pro provozní stav: 
 
TYP STAVU: připraveno k nabíjení (kontrolka MODRÁ), nabíjení (kontrolka ZELENÁ), chyba 
(kontrolka ČERVENÁ). 
• Modul poruchového proudu AC/DC (FI typ A plus 6mA RCD). 
• Integrovaný nabíjecí kabel o délce 4 metry se zástrčkou typu 2/1 nebo nabíjecí zásuvkou. 
• Pro vnitřní i venkovní použití se stupněm krytí IP65. 
 
• rezervace doby nabíjení, 
• Eko režim:Flexibilní nabíjecí proud a čas. 
• Režim nabíjení: APP / plug and play. 
• Standard: IEC / EN61851-2011. 
• OTA (Over the Air) pro nové funkce – wallbox je vždy aktualizován. 
 
Smart Mini Wallbox lze ovládat pomocí mobilní aplikace, která umožňuje: 
• na dálku spustit a zastavit nabíjení elektromobilu, 
• nastavit parametry nabíjení, 
• sledování stavu nabíjení, 
• naplánovat čas nabíjení, 
• sběr dat o provedených operacích; 
 
Snadná instalace:  
Proces instalace je jednoduchý a efektivní a odhadovaný čas je méně než 15 minut. Výrobek 
lze namontovat na speciální stojan, který se snadno instaluje i venkovní použití bez stěn. 
Kompatibilní s různými značkami elektrických vozidel, včetně, ale bez omezení na 
tyto: 
Aiways, Audi, BMW, Byton, Citroen, CUPRA, DS, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Kia, 
Lexus, Lightyear, Lucid, Mazda, Mercedes, MG, Mini, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, 
Renault, SEAT, Škoda, Tesla, Volkswagen, Volvo 
 
Před použitím si pozorně přečtěte návod k zařízení a věnujte pozornost následujícím 
situacím: 



▷Nabíječku neponořujte do vody. 
▷Neprovozujte nabíječku mimo rozsah pracovních teplot nebo v extrémně vlhkém 
prostředí. 
▷ K sušení nabíječky nepoužívejte externí zdroj tepla ani nevkládejte do nabíjecího portu 
cizí předměty, jako jsou vatové tampony nebo papírové ručníky. 
▷Nepoužívejte, pokud je zařízení a kabely poškozeny. 
▷Nepoužívejte zařízení k nabíjení navíc k elektromobilům. 
▷Opatření pro použití zahrnují, ale nejsou omezena na výše uvedená. V případě jakýchkoli 
bezpečnostních rizik, o kterých si nejste jisti, kontaktujte poprodejní servis. 
  
 


