ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Το Dynamic Load Management 2.0
(DLM 2.0) είναι το σύστημα
δυναμικής διαχείρισης της
τελευταίας γενιάς για την γκάμα
INGEREV® για τα σημεία φόρτισης
των ηλεκτρονικών οχημάτων.
Παρέχεται ως πρότυπο στα μοντέλα
FUSION και RAPID 50.

Το DLM 2.0 επιτρέπει την κοινή χρήση όλων των
σημείων φόρτισης
τη συνολική ισχύ που ορίζεται για τον εξοπλισμό με τον
πιο ισορροπημένο και δυναμικό τρόπο, επιτρέποντας
επίσης τη διασύνδεση μιας ομάδας σημείων φόρτισης
και τον ορισμό της μέγιστης ισχύος εξόδου για ολόκληρη
την ομάδα.
Αυτό εξασφαλίζει ότι δεν θα υπερβεί ποτέ το
καθορισμένο όριο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των
οχημάτων που φορτώνουν ταυτόχρονα.
Είναι επομένως δυνατή η βελτιστοποίηση της χρήσης
του για
την υπάρχουσα εγκατάσταση, η οποία μπορεί να είναι
περιορισμένη
από τη συμβατική ισχύ που είναι διαθέσιμη, από την
ικανότητα χειρισμού ισχύος λόγω του τμήματος
καλωδίου ή από οποιονδήποτε άλλο περιορισμό.
Επιπλέον, η κατανάλωση των υπόλοιπων η άλλη
εγκατάσταση μπορεί να ληφθεί υπόψη μέσω του
συστήματος διαχείρισης ενέργειας (EMS) να αλλάξει
δυναμικά τη συνολική ισχύ
του DLM 2.0
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DLM BASICS
Το DLM 2.0 διαχειρίζεται
δυναμικά τη ισχύ κάθε υποδοχής
στην εγκατάσταση, με βάση τον
αριθμό
των πρίζων σε λειτουργία, τους
τύπους υποδοχών ή συνδετήρων
που χρησιμοποιούνται σε κάθε
σημείο φόρτισης και το ρεύμα
που πραγματικά απαιτείται από
κάθε όχημα. Όλα αυτά
αξιολογούνται σε πραγματικό
χρόνο κάθε δευτερόλεπτο.
Είναι ένα δυναμικό,
προσαρμοστικό σύστημα,
δεδομένου ότι εάν ένα από τα
οχήματα δεν καταναλώνει το
ρεύμα που αποδίδεται από το
σύστημα τότε, μετά από ένα
δεδομένο χρονικό διάστημα, το
ρεύμα δεν καταναλώνεται

Εκχωρείται στα υπόλοιπα
συνδεδεμένα οχήματα, για
μέγιστη χρήση της ισχύος.
Είναι δυνατόν να επιλέξετε
να δοθεί προτεραιότητα σε
αυτά τα οχήματα που
συνδέονται στη λειτουργία 3 σε
σχέση με εκείνα που
συνδέονται μέσω οικιακής
υποδοχής στους τρόπους 1 + 2
ή αντίστροφα.
Επιπλέον, ο χρόνος
λειτουργίας των εγχώριων
πριζών μπορεί να περιοριστεί,
καθώς πρόκειται για μη
ρυθμιζόμενα φορτία.
Είναι επίσης δυνατό να
συνδυάσουμε σημεία AC
(τριών φάσεων και
μονοφασικών) με σημεία DC
στην ίδια ομάδα σημείων
φόρτισης.
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