AMOCharge
amoCharge
Ingen har nog undgått att vi befinner oss i en revolutionerande omställning med miljömedvetna mål
om att nå ett fossilfritt samhälle.
Fordonsflottan är en viktig parameter i ekvationen för att minska dagens utsläpp och elfordon
kommer vara framtidens färdmedel.
Genom samarbete och tät dialog med flera av branschens aktörer så påbörjades 2020 en
produktutveckling inom segmentet E-mobility. Bred kompetens och lång erfarenhet av
installationer och dess utmaningar ligger till grund för de innovativa lösningar
som vi har utvecklat.
Vi kan nu presentera en flexibel produktfamilj som underlättar
arbetet för många på flera punkter i installationsprocessen
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Tillverkad i Sverige

P RO D U K T E G E N S K A P E R

Hybrid

Både strömförsörjning och kommunikation i samma
kabel.

Finns tillgänglig med flera kommunikationsmöjligheter.

MAX 90°C - MIN -40°C

Temperaturklass -40°C till +90°C.

Isolermaterialet klarar temperaturer från
-40°C till + 90°C.

Rivtråd

För säker och snabb avmantling.

Rivtråd är ett enkelt och uppskattat hjälpmedel vid
installation, speciellt ute på fältet.

Låg rökutveckling/
Halogenfri (LSHF)

Låg rökutveckling vid brand enligt IEC 61034-1,-2.
Halogenfritt isolermaterial enligt IEC 60754-1,-2.

Brandskadebegränsat isolermaterial som avger
minimalt med skadlig rök vid brand.

Snabb installation

Utmärkta kombinerade installationsegenskaper.

Egenskaper som möjliggör direkt förläggning i mark kombinerat med kraft och kommunikation i en och samma kabel,
gör installationen både snabb och kostnadseffektiv.

CPR

Godkänd brandklass Dca enligt direktiv
Construction Products Regulation.

Möjliggör installation i byggnader som kräver en viss
typ av brandklass.

Metermärkning

Bläckstrålemärkt/meter på yttermantel.

För enkel hantering av längder för grossister,
distributörer och installatörer.

MAX 90°C

MIN -40°C

LSHF
LOW SMOKE
HALOGEN FREE
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Applikationer
• Ladd-infrastruktur för hybrid och el-fordon.
• Laddstolpar/Laddboxar/Laddstationer
• Applikationer som kräver kraft samt
trådbunden kommunikation.
• Kraftstationer
• El-centraler
• Fördelningsskåp

En kabel istället för två för en snabbare
och enklare installation!
QUICK INSTALL

Installationsområden
•
•
•
•
•

Både strömförsörjning och SIGNAL i samma kabel
med flera kommunikationsmöjligheter.

Publika laddpunker
Bostadsrättsföreningar
Parkeringsgarage
Företagsparkeringar
Villa/radhus

NY installation med AMOCharge,
nätverk och kraft i samma kabel

BEFINTLIG installation,
kraft och nätverk separat

MARKNADENS MEST FLEXIBLA KABLAR
för INSTALLATION AV elbilsladdare
finns nu tillgängliga!
Kontakta oss direkt eller er lokala grossist/distributör.
Läs gärna mer om våra kablar på
amokabel.com/amocharge

CABLE FOR LIFE

Dan Johansson - Säljare
dan.johansson@amokabel.com
+46 481 750 867
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