
ELEKTRIČNE POLNILNE POSTAJE  
ELEKTROMOBILNOST

i -CHARGE CION       
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REPEAT.
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Za vašo enodružinsko hišo, garažo ali avtomobilski nadstrešek: inteligentna zasebna polnilna  

postaja i-CHARGE CION je popolna rešitev za polnjenje na vašem domu. Primerna je za uporabo  

tako v notranjih prostorih kot tudi na prostem. Njena montaža je enostavna. Vaše električno  
vozilo enostavno priključite in polnite. 

VARNA. UČINKOVITA. ENOSTAVNA.

PREDNOSTI

HOME IS WHERE  
YOUR i-CHARGE IS.

+ Sodoben dizajn

+ Enostavna uporaba

+ Varno polnjenje

+ Visoka zanesljivost in varnost delovanja

+ Uporaba v zaprtih prostorih in na prostem (IP 54)

+ Skladna s standardom EN 61851

+ TÜV preizkušena in certificirana

+ Kompaktna, odporna na vremenske vplive

+ Odporna na mehanske udarce (IK 10)

+ Izdelana iz materiala odpornega na umazanijo

+ Odporna na UV-žarke

+ Priključite in polnite

+ Vizualni prikaz stanja polnjenja

+ Izdelana v Avstriji
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EMCION22P EMCION11C
Polnilni kabel / vtičnica

Moč polnjenja

Mere / masa

tip 2 fiksni polnilni kabel - dolžina 5 m

V 490 x Š 274 x G 180 mm / 7,5 kg

tip 2 vtičnica

3,7 do 22 kW

Temperatura / stopnja mehanske zaščite -30 do + 50 °C / IP 54

Material ohišja / zaščitni razred polikarbonat / IK 10

Varovalka zaznavanje enosmernega diferenčnega toka 6 mA po EN 61851

Certifikati EN 61851 Mode 3, oznaka CE, TÜV preizkušena in certificirana

Barva pokrov svetlo siv, hrbtna stran ohišja siva, čelna stran siva

V 490 x Š 274 x G 180 mm / 4 kg

Vmesniki RS232, Modbus RS485

3,7 do 11 kW
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SEMIPUBLIC 
SHARING IS CARING. 

I-CHARGE CION polzasebna polnilna postaja ponuja idealno rešitev za polnjenje v  

večstanovanjskih objektih, podzemnih garažah stanovanjskih kompleksov, na parkiriščih podjetij in na 

vseh tistih območjih, kjer je polnjenje omejeno na določeno skupino uporabnikov. Z digitalno omejitvijo 

dostopa lahko določite, kdo lahko polni na vaših polnilnih postajah. Ready. Set. Charge. 

VARNA. PREGLEDNA. UČINKOVITA. 

PREDNOSTI

+ Sodoben dizajn

+ Enostavna uporaba

+ Varno polnjenje

+ Visoka zanesljivost in varnost delovanja

+ Uporaba v zaprtih prostorih in na prostem (IP 54)

+ Skladna s standardom EN 61851

+ TÜV preizkušena in certificirana

+ Kompaktna, odporna na vremenske vplive

+ Odporna na mehanske udarce (IK 10)

+ Izdelana iz materiala odpornega na umazanijo

+ Odporna na UV-žarke

+ Preverjanje identifikacije z lokalno RFID   

 (radiofrekvenčna identifikacija)

+ Vizualni prikaz stanja polnjenja

+ Izdelana v Avstriji
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EMCION22PR
tip 2 vtičnica

3,7 do 22 kW

V 490 x Š 274 x G 180 mm / 4 kg

- 30 do + 50 °C / IP 54 (na prostem)

polikarbonat / IK 10

zaznavanje enosmernega diferenčnega toka 6 mA po EN 61851

EN 61851 Mode 3, oznaka CE, TÜV preizkušena in certificirana

RS232, Modbus RS485, RFID (lokalno)

pokrov svetlo siv, hrbtna stran ohišja siva, čelna stran siva

Polnilni kabel / vtičnica

Moč polnjenja

Mere / masa

Temperatura / stopnja mehanske zaščite

Material ohišja / zaščitni razred

Varovalka

Certifikati

Barva

Vmesniki
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PUBLIC
THE FUTURE IS NOW. 

Inteligentna javna polnilna postaja i-CHARGE CION je optimalna rešitev za polnjenje električnih  

avtomobilov na javnih prostorih. Primerna je tako za javna parkirišča kot tudi za hotele in trgovska središča.  

Vgrajeni MID števec z okencem omogoča obračun polnjenja. Obračun se izvede enostavno in varno  

preko standardiziranega vmesnika OCPP s spletno povezavo. We’ve got the power. 

SODOBNA. UČINKOVITA. PREPROSTA. 

PREDNOSTI

+ Sodoben dizajn

+ Enostavna uporaba

+ Varno polnjenje

+ Visoka zanesljivost in varnost delovanja

+ Uporaba v zaprtih prostorih in na prostem (IP 54)

+ Skladna s standardom EN 61851

+ TÜV preizkušena in certificirana

+ Kompaktna, odporna na vremenske vplive

+ Odporna na mehanske udarce (IK 10)

+ Izdelana iz materiala odpornega na umazanijo

+ Odporna na UV-žarke

+ Obračun preko vmesnika OCPP

+ Preverjanje identifikacije z RFID 

 (radiofrekvenčno identifikacijo)

+ Vizualni prikaz stanja polnjenja

+ Izdelana v Avstriji
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EMCION22PO
tip 2 vtičnica

3,7 do 22 kW

-30 do + 50 °C / IP 54

polikarbonat / IK 10

zaznavanje enosmernega diferenčnega toka 6 mA po EN 61851

EN 61851 Mode 3, oznaka CE, TÜV preizkušena in certificirana

pokrov svetlo siv, hrbtna stran ohišja siva, čelna stran siva

V 490 x Š 274 x G 180 mm / 4 kg

RS232, Modbus RS485, RFID OCPP preko GSM

Polnilni kabel / vtičnica

Moč polnjenja

Mere / masa

Temperatura / stopnja mehanske zaščite

Material ohišja / zaščitni razred

Varovalka

Certifikati

Barva

Vmesniki



QUALITY 
IS THE BEST 
BUSINESS PLAN.
PREDNOSTI

• Sodoben dizajn

• Enostavna uporaba

• Varno polnjenje

• Visoka zanesljivost in varnost delovanja

• Uporaba v zaprtih prostorih in na prostem (IP 54)

• Skladna s standardom EN 61851

• TÜV preizkušena in certificirana

• Kompaktna, odporna na vremenske vplive

• Odporna na mehanske udarce (IK 10)

• Izdelana iz materiala odpornega na umazanijo

• Odporna na UV-žarke

• Vizualni prikaz stanja polnjenja

• Izdelana v Avstriji

• Priključite in polnite

• Preverjanje identifikacije z lokalno RFID 

 (radiofrekvenčna identifikacija)

• Obračun preko vmesnika OCPP 

• Preverjanje identifikacije z RFID 

 (radiofrekvenčno identifikacijo)
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OPIS ŠIFRA

HOME - zasebna

tip 2 kabel, 3,7 - 11 kW, priključi & polni EMCION11C

tip 2 vtičnica, 3,7 - 22 kW, priključi & polni EMCION22P

Pribor

drog za eno polnilno postajo CION EMCIONS1

polnilni kabel tip 2 - tip 2, 20 A 3-fazni, dolžina 6 m EMK122MFF2

polnilni kabel tip 2 - tip 2, 32 A 3-fazni, dolžina 6 m EMK322MFF3

polnilni kabel tip 2 - tip 1, 20 A 1-fazni, dolžina 4 m EMK121MFF2

SEMIPUBLIC - polzasebna

tip 2 vtičnica, 3,7 - 22 kW, RFID (lokalno) EMCION22PR

Pribor

i-CHARGE RFID administratorska kartica (master card) EMCRFIDCM

i-CHARGE RFID kartica za polnjenje EMCRFIDC

drog za eno polnilno postajo CION EMCIONS1

drog za dve polnilni postaji CION EMCIONS2

i-CHARGE PUBLIC mehanska zaščita za polnilne postaje, 350x375 mm EMPUBR00

PUBLIC - javna

tip 2 vtičnica, 3,7 - 22 kW, online, RFID, MID števec, okence EMCION22PO

Pribor

drog za eno polnilno postajo CION EMCIONS1

drog za dve polnilni postaji CION EMCIONS2

i-CHARGE PUBLIC mehanska zaščita za polnilne postaje, 350x375 mm EMPUBR00

Vse cene po ceniku najdete na www.schrack.si
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Več informacij o izdelkih Schrack Technik  

najdete na spletni strani: www.schrack.si

Veselimo se sodelovanja z vami.

KONTAKT
Schrack Technik d.o.o.

Pameče 175

SI-2380 Slovenj Gradec

 +386 2 8839 200 

 (pon.-pet. od 7. do 15. ure)

 +386 2 8843 471

 zelena_energija@schrack.si

 www.schrack.si

GET IN TOUCH
F-CIONSI20


