
Twin –
Twin jest solidnym i inteligentnym rozwiązaniem do ładowania firmy Alfen z dwoma gniazdami i jest 
optymalnie przystosowany do implementacji w półpublicznych i publicznych lokalizacjach. W 2017 roku 
firma Alfen całkowicie przeprojektowała i odnowiła produkt Twin w oparciu o najnowszą technologię 
ładowania i życzenia kierowców pojazdów elektrycznych. Dzięki czytelnemu interfejsowi użytkownika i 
wysoce niezawodnej platformie sprzętowej, Twin jest bardzo łatwy w obsłudze, a jednocześnie oferuje 
zaawansowane funkcje inteligentnego ładowania.

Sprawdzona niezawodna i solidna 
technologia ładowania

Autoryzowany dystrybutor Alfen:



Twin

Solidna metalowa obudowa

Zamek podwójną dźwignią 
dla operatora sieci i partnera 

serwisowego 

Panel sterowania posiada  
czytnik kart RFID

Gniazda typu 2

Wbudowane zabezpieczenia
Twin jest wyposażony we  
wszystkie niezbędne zabezpieczenia. 
Umieszczenie układu pomiarowo-
rozliczeniowego OSD wewnątrz 
Twin, zamiast w zewnętrznej 
infrastrukturze, pozwala obniżyć 
koszty podczas instalacji.

Obsługa przyjazna dla 
użytkownika
Dzięki wyraźnym ikonom i 
zintegrowanemu czytnikowi 
kart, Twin jest przyjazny dla 
uyżytkownika. Ładowanie można 
szybko rozpocząć lub zatrzymać. 
Co więcej, Twin zapewnia 
bezpieczeństwo i rozlicza 
automatycznie wykorzystaną 
energię z operatorem sieci.

Publiczna stacja ładowania
Twin to często widywana stacja 
ładowania w półpublicznych 
i publicznych lokalizacjach.  
Dzięki solidnej konstrukcji i  
łatwości użytkowania produkt 
Twin jest jednym z najczęściej 
instalowanych publicznych  
punktów ładowania.

Stacja ładowania

1385x335x220 mm  
(wys. X szer. X gł.)

Bezpłatny wybór abonamentu
Wszystkie punkty ładowania 
Alfen są wolne od blokady karty 
SIM. Oznacza to, że możesz 
wybrać abonament od dowolnego 
dostawcy systemu zarządzania.

Inteligentne ładowanie
Dzięki całkowicie odnowionemu 
oprogramowaniu i sprzętowi Twin 
obsługuje rózne dodatkowe funkcje, 
takie jak OCPP 1.6 i równoważenie 
obciążenia.

Prosta konfiguracja
Podłącz Twin do laptopa podczas 
instalacji i dostosuj konfigurację do 
swoich potrzeb dzięki naszemu 
bezpłatnemu oprogramowaniu 
konfiguracyjnemu Service Installer.

Wszelkie zmiany i/lub błędy drukowania są wyraźnie zastrzeżone.

Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy na stronę:  
www.stacjeladowania.com
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