
Com a Charge Amps Aura pode 
carregar duas viaturas ao mesmo 
tempo com até 22 kW por tomada. 
Um design industrial sueco, que não 
apenas carrega viaturas elétricas, 
como também dá um toque decora-
tivo ao edifício. 

A Charge Amps Aura foi cuidadosamente concebida pelo 
designer industrial sueco Joachim Nordwall, diretor de 
design do fabricante de automóveis desportivos Koenig-
segg, sendo fabricada em alumínio reciclado sustentável. 
Uma solução completa com uma solução de nuvem 
incluída, para oferecer controlo total, histórico e uma 
visão geral, com opção de agendamentos, temporizador 
e relatórios automáticos. Tudo isto para facilitar a vida de 
utilizadores finais, como condomínios ou empresas.

Preparada para o futuro, para os desafios 
tecnológicos de amanhã
A Charge Amps Aura está preparada para a norma ISO 
15118, ou seja, está pronta para o futuro, quando as 
viaturas elétricas começarem a suportar a tecnologia 
Vehicle-2-Grid (veículo-rede). No futuro, o carro não será 
apenas um meio de transporte, mas também irá contribuir 
como uma unidade de armazenamento de energia e, nes-
se caso, é necessário ter uma estação de carregamento 
que ofereça esta tecnologia.

Ligada ao serviço nuvem

2 tomadas de 22 kW, pode ser configurada na potência pretendida

Estabilização entre as tomadas

Instalação eficaz

Preparada para ISO15118

Fabricada em alumínio reciclado

Ligação via WiFi

Charge Amps Aura
E S TA Ç Ã O  D E  C A R R E G A M E N T O



101010 / 101010-LTE*

6–32 A monofásica ou trifásica por tomada

230/400 V

-30 °C a +45 °C 

Modo 3

Proteção CD e dispositivo diferencial tipo A integrados na estação de carregamento, que, juntos, têm a mesma 
função e eliminam a necessidade de um dispositivo diferencial do tipo B. 

Tensão, corrente e potência trifásicas (conforme a Diretiva 2014/32/UE, relativa a instrumentos de medição) 

IP 55

IK 10

2 tomadas de 22 kW tipo 2 

367 x 159 x 405 mm

10 kg

Número de artigo:  

Corrente de carregamento:  

Tensão:  

Temperatura operacional: 

Norma de carregamento:  

Proteção contra correntes 
de falha: 

Medição de energia:  

Classificação IP:  

Classificação IK: 

Tomada:  

Dimensões (L x E x A):  

Peso:

*Especificações para a Aura, versão 101010-LTE 

Tecnologia RF   

Potência máx. RF

Cartão SIM

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

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

SIM standard
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