
 
 

 

Зарядні пристрої для 
електромобілів 



Артикул Описання 

EVH020.01  Станція із роз'ємом Mode3 Type 1 (J1772)  1x16A та спіральним кабелем , довжина 4м 

EVH020.01R16 
Станція із роз'ємом Mode3 Type 1 (J1772)  1x16A та спіральним кабелем , довжина 4м, 
швидкий монтаж 

EVH020.02 
Станція із роз'ємом Mode3 Type 2 (Mennekes)  1x16A та спіральним кабелем , довжина 
4м 

EVH020.02R16 
Станція із роз'ємом Mode3 Type 2 (Mennekes)  1x16A та спіральним кабелем , довжина 
4м, швидкий монтаж 

Домашня зарядна станція для власників TESLA 
EVH050.02 

Станція із роз'ємом Mode3 Type 2 (Mennekes)  3x16A та спіральним кабелем довжина 4м, 
11 кВт 

EVH050.02R16 
Станція із роз'ємом Mode3 Type 2 (Mennekes)  3x16A та спіральним кабелем довжина 4м, 
11 кВт, швидкий монтаж 

Chago eFill 
Компактні зарядні пристрої настінної 
установки із вмонтованим кабелем та 
роз'ємом версії  Mode 3, усіх 
стандартизованих видів: Type 1 and 
Type 2. Стильна та міцна конструкція, 
яка особливо підходить до зарядних 
пристроїв. Приємна та зрозуміла 
трикольрова LED індикація стану 
зарядки. Пристрій комплектується 
тримачем роз'єму, який встановлюється 
окремо на стінку. 
 
Також доступні версії швидкого 
монтажу - Rapid які оснащені 
спеціальним настінним кронштейном та 
кабелем живлення. Для простоти та 
швидкості з'єднання кабель живлення 
оснащений 16А, 5-ти полюсним 
силовим роз'ємом. 
 

Домашніх зарядних станцій 
Chago eFill  

EVH020 EVH020.01R16 



Артикул Описання 
EVP070.01 Зарядна станція із фіксованим кабелем та роз'ємом  type 1 (SAE J1772) 

EVP070.01-RFID Зарядна станція із фіксованим кабелем та роз'ємом  type 1 (SAE J1772) та 
RFID зчитувачем 

EVP070.12 Зарядна станція з роз'ємом Mode 3 Type 2, 3x32A, 22 кВт 

EVP070.12-RFID Зарядна станція з роз'ємом Mode 3 Type 2, 3x32A, 22 кВт та RFID 
зчитувачем 

EVP050.12 Зарядна станція , 2 роз'єми, type F "Schuko" 

Компактна зарядна станція  настінної 
установки, яка може бути встановлена 
завдяки аксесуарам на трубу, стовпчик та 
інші місця. Комплектуються роз'ємами Type 
3 Mode 1  або Mode 2. Є також версія із 
вмонтованим кабелем та роз'емом Type 1 
(SAE J1772) та моделі із вбудованим RFID 
зчитувачем. Усі моделі сумісні з 
управляючим блоком Ensto Chago. 
Зарядка отримала відзнаку RED DOT 
AWARD 2012. 
 
• Престижні премії за дизайн 
• Стильна, компактна та міцна 
• Особливо підходять для приватних 

паркінгів та парковок під наглядом 
 
 

Chago Point  

EVP070.12-RFID EVP070.12 



Артикул Описання 

EVC050 
 
Настінна зарядна станція із роз'ємами  Mode1 (TypeF) + Mode3 Type2 
("Mennekes"),RFID зчитувач, GPRS модуль, для зв'язку з серверними системами. 

Опції автоматичне скидання ПЗВ, лічильник, інформаційний дисплей, Антіграфіті 
покриття 

EVC100 Наземна  зарядна станція із роз'ємами  Mode1 (TypeF) + Mode3 Type2 
("Mennekes"),RFID зчитувач, GPRS модуль, для зв'язку з серверними системами 

Опції автоматичне скидання ПЗВ, лічильник, інформаційний дисплей, Антіграфіті 
покриття 

Chago Station 

Зарядний пристрій із змінною конфігурацією 
Ensto Chago Station – це рішення, яке може бути встановлено в 
будь-якому публічному місці та не без нагляду з боку операторів. 
Забезпечує ідентифікацію користувача, а також має зворотній 
зв'язок завдяки підключенню до серверних систем. Комплектується 
як одно і трифазними роз'ємами, лічильниками електроенергії та 
дисплеєм. 
 
Технічні відмінності: 
• Функція автоматичного повернення ПЗВ 
• Функція дистанційного тестування ПЗВ 
• Вандалостійкість 
• Під час підключення/відключення роз'єми знеструмлені 
• Датчики температури та нахилу для контролю стану станції 
• Дистанційне оновлення програмного забезпечення 
• Зарядна станція із змінною конфігурацією 
• Стильний дизайн для найвимогливіших середовищ 
• Фарбування у будь-який RAL – за бажанням замовника 
• Нанесення логотипу  - за бажанням замовника 
• Безпечна та проста у використанні 

 
 

http://products.ensto.com/catalog/18154/Ensto Chago Station_ENG1.html


Артикул Описання 

EVC200 
Подвійна наземна зарядна станція із роз'ємами  Mode1 (TypeF) + Mode3 
Type2 ("Mennekes"),RFID зчитувачами, GPRS модулями, для зв'язку з 
серверними системами 

Опції 
Автоматичне скидання ПЗВ, лічильник, інформаційний дисплей, Антіграфіті 
покриття 
 

Chago Station 200 

Подвійна зарядна станція для наземного монтажу. 
Станція поєднує в собі дві повноцінні станції EVC100, з 
окремим доступом та обліком кВт на кожній із сторін. 
Актуальні для місць із потенційно великою кількістю 
електромобілів – спрощує монтаж, та економить місце.  
 
• Технічні відмінності: 
• Функція автоматичного повернення ПЗВ 
• Функція дистанційного тестування ПЗВ 
• Вандалостійкість 
• Під час підключення/відключення роз'єми 

знеструмлені 
• Датчики температури та нахилу для контролю 

стану станції 
• Дистанційне оновлення програмного 

забезпечення 
• Зарядна станція із змінною конфігурацією 
• Стильний дизайн для найвимогливіших 

середовищ 
• Фарбування у будь-який RAL – за бажанням 

замовника 
• Нанесення логотипу  - за бажанням замовника 
• Безпечна та проста у використанні 

 
 
 

EVC200 



Артикул Описання 
EVDC50.1.40 
(CHAdeMO) 

 

Ультрашвидка зарядна станція постійного струму DC 50kW 
Коефіцієнт електричної потужності (cos φ)> 0,98, КПД - 94%, Вихідний номінал 
50-500 V DC, максимальний струм 125 A, Комплектується зарядним кабелем з 
атмосферостійкою оболонкою та роз'ємом стандарту CHAdeMO, Сітьовий 
інтерфейс Ethernet або 3G, Протокол зв'язку OCPP 1.5, Вологостійкість IP55, 
Вандалостійкість IK10 

EVDC50.2.40 
(CCS) 

Ультрашвидка зарядна станція постійного струму DC 50kW 
Коефіцієнт електричної потужності (cos φ)> 0,98, КПД - 94%, Вихідний номінал 
50-500 V DC, максимальний струм 125 A, Комплектується зарядним кабелем з 
атмосферостійкою оболонкою та роз'ємом стандарту  CCS, Сітьовий інтерфейс 
Ethernet або 3G, Протокол зв'язку OCPP 1.5, Вологостійкість IP55, 
Вандалостійкість IK10 

EVDC50.12.40 
(CHAdeMO + 

CCS) 

Ультрашвидка зарядна станція постійного струму DC 50kW 
Коефіцієнт електричної потужності (cos φ)> 0,98, КПД - 94%, Вихідний номінал 
50-500 V DC, максимальний струм 125 A, Комплектується двома зарядними 
кабелями з атмосферостійкою оболонкою та роз'ємами стандартів   CHAdeMO 
та CCS, Сітьовий інтерфейс Ethernet або 3G, Протокол зв'язку OCPP 1.5, 
Вологостійкість IP55, Вандалостійкість IK10 

Потужний та швидкий зарядний пристрій 
постійного струму DC для електромобілів. 
Спеціально розроблений для можливості 
швидкого заряджання на трасах, наприклад, 
на АЗК. Час зарядки приблизно 15-30 хв. 

 
Відповідність міжнародним стандартам 
швидкої зарядки CCS та/або CHAdeMO. 
Міцний та вологостійкий корпус IP55. 
Зручний інтерфейс та кольоровий, 12" TFT-
LCD дисплей. Доступні різноманітні опції для 
зв'язку із сервером та базами даних. 
Вбудований зчитувач RFID карток для 
ідентифікації користувача. Багатомовний 
інтерфейс користувача. Низька потужність 
споживання у режимі очікування. 
 
 

Chago Power 

EVDC50 



Артикул Описання 

EVF050-A/100-A 
Зарядний пристрій  з роз'ємом Mode3 Type2, Оснащений токовим захистом 
роз'єму та пристроєм захисного відключення (Type A), Зв'язок із сервером 
GPRS (2G) 

EVF050-B/100-B 
Зарядний пристрій  з роз'ємом Mode3 Type2, Оснащений токовим  захистом 
роз'єму та пристроєм захисного відключення (Type A), Зв'язок із сервером 
GPRS (2G), Mode 3 lock release, Автоматичне скидання ПЗВ,RFID зчитувач  

EVF050-C/100-C 
Зарядний пристрій  з роз'ємом Mode3 Type2, Оснащений токовим захистом 
роз'єму та пристроєм захисного відключення (Type A), Mode 3 lock release, 
Автоматичне скидання ПЗВ,RFID зчитувач , MID 

EVF050-D/100-D 
Зарядний пристрій  з роз'ємом Mode3 Type2, Оснащений токовим захистом 
роз'єму та пристроєм захисного відключення (Type B), Mode 3 lock release, 
Автоматичне скидання ПЗВ,RFID зчитувач , MID, захист від перенапруги. 

NEW Chago Pro 

• Chago Pro –  це нове покоління зарядних 
пристроїв перемінного стуму для громадських 
місці та громадських місь із частковими 
обмеженнями у доступі.  

• Одинарні та подвійні зарядні станції із 
максимальною потужністю 22kW 

• Комплектуються силовими роз'ємами Mode 3 / 
Type 2 ( "Mennekes"), та як опція можуть бути 
встановлені однофазні розетки  (schuko, type 
E/G) 

• Варіанти монтажу: настінні та наземні 
• Волого- та вандалостійкість IP54 & IK10  

EVF100 



Артикул Описання 

EVF200-A/250-A 
Зарядний пристрій  з роз'ємом Mode3 Type2, Оснащений токовим захистом 
роз'єму та пристроєм захисного відключення (Type A), Зв'язок із сервером GPRS 
(2G) 

EVF200-B/250-B 
Зарядний пристрій  з роз'ємом Mode3 Type2, Оснащений токовим  захистом 
роз'єму та пристроєм захисного відключення (Type A), Зв'язок із сервером GPRS 
(2G), Mode 3 lock release, Автоматичне скидання ПЗВ,RFID зчитувач  

EVF200-C/250-C 
Зарядний пристрій  з роз'ємом Mode3 Type2, Оснащений токовим захистом 
роз'єму та пристроєм захисного відключення (Type A), Mode 3 lock release, 
Автоматичне скидання ПЗВ,RFID зчитувач , MID 

EVF200-D/250-D 
Зарядний пристрій  з роз'ємом Mode3 Type2, Оснащений токовим захистом 
роз'єму та пристроєм захисного відключення (Type B), Mode 3 lock release, 
Автоматичне скидання ПЗВ,RFID зчитувач , MID, захист від перенапруги. 

NEW Chago Pro 
• Chago Pro –  це нове покоління зарядних 

пристроїв перемінного стуму для 
громадських місці та громадських місь із 
частковими обмеженнями у доступі.  

• Одинарні та подвійні зарядні станції із 
максимальною потужністю 22kW 

• Комплектуються силовими роз'ємами 
Mode 3 / Type 2 ( "Mennekes"), та як опція 
можуть бути встановлені однофазні 
розетки  (schuko, type E/G) 

• Варіанти монтажу: настінні та наземні 
• Волого- та вандалостійкість IP54 & IK10  

EVF200 
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Chago Wall – це перше в світі 
рішення, яке поєднує у собі зарядні 
пристрої для електромобілів та 
зовнішню медіа рекламу. 
 
Пристрій складається із двох 
зарядних пристроїв and 
одностороннього 55” рекламного 
дисплея. 
 

 
• Заряджання авто та 

відображення реклами у 
найвимогливіших умовах. 

• Швидке вирішення інвестиційних 
питань, пов'язаних із 
створенням інфраструктури 
зарядних станцій. 

 
 

Chago Wall 2.0 

EVDSC1.55 

Артикул Описання 

EVDSC1LR.55-01 
Односторонній дисплей 55" для зовнішньої реклами. Подвійні зарядні 
пристрої Mode 3,Type 2 ("Mennekes") з вбудованими RFID 
зчитувачами для ідентифікації користувачів.  Вандалостійкість  IK10. 
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