NJORD® GO

SNABB, SÄKER
LADDNING FÖR
DITT ELFORDON
NJORD® GO är en 11 kW EV-laddare (EVSE) som ger dig
snabb och pålitlig laddning för elfordon när du är hemma.
Använd laddaren med CTEK-appen för maximal flexibilitet.
Du får fullständig BLUETOOTH® trådlös teknologi- och WiFi-kontroll över aktuell och planerad laddning.
SMART, SÄKER OCH ENKEL ATT ANVÄNDA
NJORD® GO från CTEK är en hållbar och säker allt-i-ett
EV-laddare med typ 2-kontakt och laddkapacitet på upp
till 11 kW. En fast, slitstark 1,5 m lång elkabel och en EVladdkabel på 5 m medföljer – anslut enkelt enheten till ett
CEE-uttag för laddning. Laddarens användargränssnitt
indikerar tydligt laddningsstatus. Den kostnadsfria
CTEK-appen ger dig fullständig kontroll över laddning
och laddplanering i din Android- eller IOS-mobil via
BLUETOOTH® och Wi-Fi. Med NJORD® GO kan du ladda
på hög effekt även när den omgivande temperaturen är
hög, tack vare dess ultramoderna kylteknik med naturlig
konvektionskylning.
MED CTEK-APPEN HAR DU KONTROLL ÖVER DIN
EV-LADDNING
CTEK-appen ger dig fullständig kontroll över hur och när
du laddar ditt elfordon. Anslut helt enkel din NJORD® GO
via BLUETOOTH® eller Wi-Fi. Funktioner som inte är
tillgängliga via endast BLUETOOTH®: Schemaläggning,
laddhistorik och mjukvaruuppdateringar (dessa
funktioner kräver Wi-Fi-anslutning).

• Levereras med väggfäste för säker och smidig
montering vid din parkering (Gäller endast Sverige).
• Kostnadseffektiv typ 2, 16 A/3-fas (11 kW) EV-laddare.
• Anslut enkelt enheten till ditt CEE-uttag.
• Robust och tåligt hölje.
• Inbyggda säkerhetsfunktioner för din säkerhet och
trygghet.
• Intuitivt användargränssnitt med laddstatusinformation.
• CTEK-appen ger dig kontroll över laddning och
planering via BLUETOOTH® och Wi-Fi.
• Planera laddningen för vilken tidpunkt/längd som helst
på dygnet.
• Välj vilken laddeffekt du vill ge när du laddar ditt
elfordon.
• Sänk eller höj effekten för enkel lastbalansering när
elkonsumtionen hemma är lägre/högre.
• Starta, pausa eller stoppa laddningen med automatisk
fjärrstyrning.
• Se din laddhistorik.

E-MOBILITY

NJORD® GO

40-353

E-NUMMER

24 801 40

LADDMETOD

Mode 2

LADDNINGSKATEGORI

AC laddning

FORDONSANSLUTNING

Typ 2

NÄTKONTAKT

CEE 16 A/400 V 5P

ANTAL FASER

3-fas (stöd för 1-fas- och 2-fas-laddning)

LADDSTRÖM

6–16 A

LADDEFFEKT

1.4–11 kW

FREKVENS

50 hz

BERÄKNAD SPÄNNING (IN)

400 V

DRIFTSTEMPERATUR

-30 °C till +50 °C

RELATIV LUFTFUKTIGHET

Upp till 100 % vid 25 °C

KYLNING

Naturlig konvektionskylning

JORDFELSDEKTEKTERING

Inbyggd jordfelsdetektering, 30 mA AC, 6 mA DC

JORDFELSÅTERSTÄLLNING

Semi-automatisk

ENERGIMÄTARE

Ja, Intern

PLACERING

Väggmontering, Portabel

DIMENSION KÅPA (H X B X D)

250 x 140 x 80 mm

MATERIAL KÅPA

Plast, Metall

FÄRG KÅPA

Svart

FAST LADDKABEL LÄNGD

5m

LÄNGD STRÖMKABEL

1.5 m

NETTOVIKT (ENHET MED KABLAR)

4.3 kg

FÖRPACKNINGSVIKT

4.9 kg

FÖRPACKNINGSMÅTT (H X B X D)

435 x 375 x 95 mm

ANVÄNDARGRÄNSSNITT

LED symboler

ANSLUTNINGAR

BLUETOOTH®, Wi-Fi

KOMMUNIKATIONSPROTOKOLL

OCPP 1.6

KOMPABILITET ELNÄT

TN-nät

APP SUPPORT

CTEK-app för Android och IOS

KAPSLINGSKLASS

IP65

ÖVERENSSTÄMMELSE

CE, IEC 61851-1, IEC 62196, IEC 62752,
EN 60335-1

GARANTI

2 år

Alla produkter och produktspecifikationer kan ändras utan föregående information, på grund av förbättringar
i tillförlitlighet, funktion eller design. Vid produktionsfel förbehåller vi oss rätten att kontrollera produkten för
att bekräfta felet. Alla CTEKs produkter omfattas av våra standardgarantivillkor.

GARANTERAD KVALITET MED CTEK
Kvalitet är kärnan i allt vi gör, säkerhet,
enkelhet och flexibilitet är utmärkande
för alla våra produkter och lösningar.
Om du har några frågor om våra
produkter, eller vill ha mer information
om EV-laddning finns vår kundtjänst
här för dig.
Vi är ledande inom battery management solutions och levererar produkter
till mer än 70 länder över hela världen.
CTEK är också en pålitlig underleverantör till många av världens högst
aktade bil- och motorcykeltillverkare.
För mer information besök
WWW.CTEK.COM

*För att återställa jordfel så krävs det
att enheten kopplas ifrån bilen och ifrån
nätspänning.
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