


Με το βλέμμα στραμμένο στην παγκόσμια τάση για την
προστασία του περιβάλλοντος και την μείωση των εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα, η MC CHARGERS προσφέρει μια
ολοκληρωμένη σειρά φορτιστών, υψηλής απόδοσης, καθώς και
περιφερειακών συσκευών για ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα.

Διαθέτει στην γκάμα των προϊόντων της οικιακούς και
επαγγελματικούς φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων.

OIKIAKOI ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ– Κατάλληλοι για επίτοιχη ή επιδαπέδια
τοποθέτηση
•ΑC ORION 7kW
•AC ORION 22kW

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΣΗ - Κατάλληλοι για επίτοιχη ή
επιδαπέδια τοποθέτηση
•AC ORION 22kW

DC ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ – Κατάλληλοι για επιδαπέδια
τοποθέτηση

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ



Ανάπτυξη και Παραγωγή

Εξειδίκευση στην 

ανάπτυξη,

Παραγωγή και Εμπορία 

Φορτιστών για Ηλεκτρικά 

Αυτοκίνητα 

Διείσδυση στην Αγορά

Ισχυρή διείσδυση σε ειδικά

τμήματα της αγοράς

Know-how σε Software & 

Hardware

Πολυετή εμπειρία στον 

σχεδιασμό

Και δημιουργία Software & 

Hardware

Κάλυψη Αγοράς

Ευελιξία στην ανάπτυξη

προϊόντων ικανοποιώντας

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Δυνατές Συνεργασίες

Στρατηγικές συνεργασίες

με μεγάλους οίκους του 

εξωτερικού με εξειδίκευση

στην Ηλεκτροκίνηση

Τεχνική Υποστήριξη

24ωρη τεχνική 

υποστήριξη

σε όλη την Ελλάδα

Ανταγωνιστικά

Πλεονεκτήματα



Η εταιρεία MC Chargers είναι απόλυτα έτοιμη να 

ικανοποιήσει τις ανάγκες της αγοράς και να 

προσφέρει σε εσάς και στην επιχείρηση σας την 

πρωτοπορία στον τομέα της ηλεκτροκίνησης

ΣΗΜΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ



Το Δίκτυο μας για το 2019

Η Προβλεπόμενη Ανάπτυξη 2020-2022

Το 2019 με την εισαγωγή της 

εταιρείας MC Chargers στις 

αγορές καταφέραμε να 

δημιουργήσουμε μέσα από 

αμοιβαίες συνεργασίες τα πρώτα 

στάδια του δικτύου που συνεχώς 

θα αναπτύσσεται σε Ελλάδα 

αλλά και εξωτερικό!

Έχοντας καλύψει αρκετά 

στρατηγικά σημεία στην Ελλάδα 

προχωράμε ανοδικά με την 

εμπιστοσύνη των πελατών και 

των συνεργατών μας.

ΔΙΚΤΥΟ MC-CHARGERS



Μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς ηλεκτρικών 
οχημάτων το 2019 και το 2026 (σε δισεκατομμύρια 
δολάρια ΗΠΑ)

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΓΟΡΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ



Τιμή ανά εξάρτημα ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου το 2020

Κόστος της μπαταρία ιόντων λιθίου (σε 

δολάρια ΗΠΑ ανά κιλοβατώρα) 

παγκοσμίως μεταξύ 2010 και 2019

Παγκόσμια αγορά μπαταριών ηλεκτρικών 

οχημάτων από το 2016 έως το 2026 (σε 

δισεκατομμύρια  δολάρια ΗΠΑ ) 

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ



Προβλεπόμενο μέγεθος του παγκόσμιου στόλου 

ηλεκτρικών οχημάτων μεταξύ 2020 και 2030 (σε 

εκατομμύρια μονάδες)

Ηλεκτρικές πωλήσεις οχημάτων ως ποσοστό των 

πωλήσεων αυτοκινήτων παγκοσμίως μεταξύ 2020 -

2030, ανά κατηγορία

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ



Number of public electric vehicle charging stations in 

Europe from 2010 to 2019*

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

• AC ΦΟΡΤΙΣΗ– Το ηλεκτρικό όχημα φορτίζει με AC τάση, με μέγιστη δυνατότητα 
απορροφούμενης ισχύος τα 22kW. (Ta περισσότερα ηλεκτρικά οχήματα που 
κυκλοφορούν στην αγορά έχουν όριο απορροφούμενης ισχύος τα 11kW.)

• DC ΦΟΡΤΙΣΗ / ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΗ- Το ηλεκτρικό όχημα μπορεί να απορροφήσει όλη 
την παρεχόμενη ενέργεια κατά την φόρτιση με σταθερή τάση DC. Προκειμένου 
να προστατευτεί η ζωή της μπαταρίας του ΗΟ, υπάρχει όριο ταχυφόρτισης σε 
κάποια οχήματα.

• Πχ. Το Peugeot e-2008 έχει όριο στην DC ταχυφόρτιση τα 50kW.

Όσο προχωράει η τεχνολογία και η ηλεκτροκίνηση αναπτύσσεται, η ανάγκη 
για γρήγορη φόρτιση, θα οδηγήσει στην ανάπτυξη περισσότερων AC 

& DC φορτιστών, με εξειδικευμένα χαρακτηριστικά αλλά και στην βελτίωση 
της ποιότητας και του χρόνου ζωής των μπαταριών που χρησιμοποιούνται.



Mode 2 Μέθοδος φόρτισης

Η μέθοδος φόρτισης Mode 2 αναφέρεται
στα καλώδια φόρτισης που
χρησιμοποιούνται και στις εκδόσεις τους.
Συνήθως πρόκειται για το καλώδιο φόρτισης
που ενώνει το ΗΟ με τις κοινόχρηστες πρίζες
σούκο και παρέχεται από τον κατασκευαστή
του οχήματος. Χρησιμοποιείται σε
επείγουσες περιπτώσεις, όπου δεν υπάρχει
διαθεσιμότητα ηλεκτρικού σταθμού
φόρτισης.

Τα συνηθισμένα καλώδια Mode 2
επιτρέπουν την φόρτιση με 3,7kW. Yπάρχουν
βέβαια εκδόσεις όπου είναι δυνατή η
φόρτιση σε βιομηχανικού τύπου πρίζες με
22kW ( Σε αυτές τις περιπτώσεις η πρίζα είναι
τύπου CEE και η εγκατάσταση επιτρέπει αυτή
την λειτουργία,)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΈΞΟΔΟΙ



Μέθοδος Φόρτισης Mode 3
To Mode 3 καλώδιο φόρτισης, είναι το
καλώδιο φόρτισης που έχει οριστεί σαν
στάνταρ καλώδιο φόρτισης ΗΟ οχημάτων
στην Ευρώπη. Συνήθως διαθέτει και στις 2
πλευρές του Type 2 πρίζα (Type 2 to Type
2) αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που
διαθέτει Type 1 έξοδο στην μία άκρη και
Type 2 έξοδο στην άλλη (Type 1 to Type 2).
Τα οχήματα είναι κατασκευασμένα να
φορτίζουν είτε με Type 1(Κίνα, Αμερική) είτε
με Type 2 πρίζα. Οι σταθμοί φόρτισης είναι
εξοπλισμένοι με έξοδο Type 2 στις
περισσότερες περιπτώσεις, μόνο στο
αυτοκίνητο θα βρούμε να ισχύει ακόμη η
έξοδος Type 1 (περίπτωση Nissan Leaf).

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΈΞΟΔΟΙ



• Type 1 Πρίζα
• Η πρίζα Type 1 είναι μονοφασικής παροχής και 

επιτρέπει την AC φόρτιση με μέγιστη ισχύ τα 7,4 kW 
(230 V, 32 A). Χρησιμοποιείται κυρίως στην Ασία, 
στην Ευρώπη πολύ σπάνια, καθώς έχει καθοριστεί 
σαν στάνταρ η έκδοση Type 2.

• Type 2 Πρίζα
Η πρίζα Type 2, έχει καθιερωθεί ως η στάνταρ πρίζα 
φόρτισης ΗΟ στην Ευρώπη, είναι είτε μονοφασικής 
ή τριφασικής παροχής και επιτρέπει την AC φόρτιση 
μέχρι 50kW. Συνήθως τη βρίσκουμε σε σταθμούς 
φόρτισης έως 22kW, ενώ υπάρχουν και οι 
περιπτώσεις δημοσίων σταθμών φόρτισης ισχύος 
έως και 43kW (400 V, 63 A, AC).

Είναι η κατεξοχήν έξοδος των περισσότερων 
ηλεκτρικών σταθμών φόρτισης, ενώ δύναται να 
φορτίσει αυτοκίνητα είτε Type 1 είτε Type 2, με μόνη 
διαφορά τον τύπο του καλωδίου φόρτισης που θα 
συνδεθεί (mode 3 type 1 to type 2 ή mode 3 type 2 
to type 2). 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΈΞΟΔΟΙ



• Combination Plugs (Combined Charging System, or 
CCS)

H CCS πρίζα αφορά την φόρτιση κυρίως σε DC τάση 
και είναι η αναβαθμισμένη έκδοση της Type 2 πρίζας, με 
επιπρόσθετο στοιχείο το κάτω μέρος των 2 εξόδων που 
αφορούν την ταχυφόρτιση. Υποστηρίζει φόρτιση 
μέγιστης ισχύος τα 170kW, ενώ στην αγορά βλέπουμε 
κυρίως DC φορτιστές μέγιστης ισχύος τα 50kW.

• CHAdeMO πρίζα

Αναπτύχθηκε στην Ιαπωνία και επιτρέπει την φόρτιση 
μέγιστης DC ισχύος της τάξης των 50kW. Πολλοί 
κατασκευαστές προχώρησαν στην κατασκευή 
Chademo εξόδων στα ΗΟ τους, παρόλα αυτά η CCS 
τεχνολογία κερδίζει μεγαλύτερο έδαφος λόγω των 
μεγαλύτερων δυνατοτήτων της.

Καστασκευαστές ΗΟ με Chademo: BD Otomotive, 
Citroën, Honda, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, 
Peugeot, Subaru, Tesla (with adaptor) and Toyota.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΈΞΟΔΟΙ



• TESLA Supercharger

Ta TESLA ΗΟ χρησιμοποιούν μια τροποποιημένη 

έκδοση της CCS πρίζας, που τους επιτρέπει την 

φόρτιση της μπαταρίας του στο 80% της 

χωρητικότητάς τους εντός 30 λεπτών. Δεν 

υπάρχει συμβατότητα με άλλους κατασκευαστές 

ΗΟ, και οι φορτιστές της TESLA παρέχονται 

δωρεάν με κάθε αγορά ΗΟ.

• Οικιακή Πρίζα Schuko T

Μέσα από την κοινή σε όλους οικιακή πρίζα, 

μπορεί ο καθενας να φορτίσει το όχημά του με 

μέγιστη ισχύ τα 3,7kW (230V, 16A). Προκειμένου 

να προxωρήσει σε αυτή την φόρτιση, θα πρέπει 

να διαθέτει καλώδιο mode 2 για να το συνδέσει 

με το όχημά του.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΈΞΟΔΟΙ



Εργονομικός σχεδιασμός και Υψηλή αισθητική

Οθόνη 4,3’

Υποστήριξη Wi-Fi + GSM + Ethernet

Αντιβανδαλιστικό κέλυφος ΙΚ10

Ενσωματωμένος 3φασικός μετρητής ισχύος MID, 

προστασία από υπόταση, υπέρταση, υπερθέρμανση, ρελέ

διαρροής ρεύματος, εντοπισμός απώλειας γείωσης

Δυνατότητα χρήσης RfID (iso/iec14443-3-A) (e.g. MIFARE 

cards) για αναγνώριση χρήστη ή διαχείρισης δεδομένων

Δυνατότητα αναβάθμισης λογισμικού από απόσταση

Type 2 πρίζα ή mode 3 ενσωματωμένο καλώδιο με 

ακροφύσιο Type 2

Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση

Φορέας πιστοποίησης DEKRA για πρότυπα IEC61851-1, 

IEC61851-21, CE

ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 

ΑC ORION 7 KW
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AC χαρακτηριστικά 

εισόδου

Τάση εισόδου 230VAC ± 10%

Παροχή εισόδου 1P + N +PE

Μέγιστο ρεύμα εισόδου 32A 

Συχνότητα δικτύου 50/60Hz

AC χαρακτηριστικά εξόδου

Τάση εξόδου 230VAC

Μέγιστη ισχύς εξόδου 7kW

Μέγιστο ρεύμα εξόδου 32A 

Συνθήκες λειτουργίας

Θερμοκρασία λειτουργίας -30°C ~ 50°C

Υγρασία 5% ~ 95% RH

Υψόμετρο < 2000m

Κατασκευή

Διαστάσεις(mm) 300x575x165mm

Διαστάσεις(mm) με βάση 300x575x16

5mm με 

επίτοιχη

βάση

440x1534x1

65mm με 

επιδαπέδια

βάση

IP βαθμός προστασίας IP55

IK δείκτης μηχανικής 

καταπόνησης

IK10 & IK08 στην οθόνη

Προστασία Υπέρταση, Υπόταση, 
Υπερθέρμανση, εντοπισμός 
απώλειας γείωσης,

Επιπλέον Προστατευτικά Μέσα

(Δυνατότητα κατόπιν 

παραγγελίας)

Ρελέ διαρροής ρεύματος 
RCD με ανίχνευση dc 
ρεύματος διαρροής, 
αντικεραυνική προστασία 
SPD Type 2

Φόρτιση Χρόνος 6-7 ώρες

Πιστοποίηση DEKRA IEC 61851-1, EN 62196-1, 

CE



Εργονομικός σχεδιασμός και Υψηλή αισθητική

Οθόνη 4,3’

Υποστήριξη Wi-Fi + GSM + Ethernet

Αντιβανδαλιστικό κέλυφος ΙΚ10

Ενσωματωμένος 3φασικός μετρητής ισχύος MID, 

προστασία από υπόταση, υπέρταση, υπερθέρμανση, ρελέ

διαρροής ρεύματος, αντικεραυνική προστασία, 

εντοπισμός απώλειας γείωσης

Δυνατότητα χρήσης RfID (iso/iec14443-3-A) (e.g. MIFARE 

cards) για αναγνώριση χρήστη ή διαχείρισης δεδομένων

Δυνατότητα αναβάθμισης λογισμικού από απόσταση

Type 2 πρίζα ή mode 3 ενσωματωμένο καλώδιο με 

ακροφύσιο Type 2

Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 

ΑC ORION 22 KW

Φορέας πιστοποίησης DEKRA για πρότυπα IEC61851-1, 

IEC61851-21, CE
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AC χαρακτηριστικά 

εισόδου

Τάση εισόδου 400VAC ± 10%

Παροχή εισόδου 3P + N +PE

Μέγιστο ρεύμα εισόδου 32A ανά φάση

Συχνότητα δικτύου 50/60Hz

AC χαρακτηριστικά εξόδου

Τάση εξόδου 400VAC

Μέγιστη ισχύς εξόδου 22kW

Μέγιστο ρεύμα εξόδου 32A ανά φάση

Συνθήκες λειτουργίας

Θερμοκρασία λειτουργίας -30°C ~ 50°C

Υγρασία 5% ~ 95% RH

Υψόμετρο < 2000m

Κατασκευή

Διαστάσεις(mm) 300x575x165mm

Διαστάσεις(mm) με βάση 300x575x16

5mm με 

επιτοιχη

βάση

440x1534x1

65mm με 

επιδαπέδια

βάση

IP βαθμός προστασίας IP55

IK δείκτης μηχανικής 

καταπόνησης

IK10 & IK08 στην οθόνη

Μετρητής ισχύος MID 3 phase energy & 

power meter

Προστασία Υπέρταση, Υπόταση, 
Υπερθέρμανση, Ρελέ
διαρροής ρεύματος RCD με
DC ανίχνευση ρεύματος, 
εντοπισμός απώλειας 
γείωσης,

Φόρτιση Χρόνος 28min/10kW

Πιστοποίηση DEKRA IEC 61851-1, EN 62196-1, 

CE



Μεταλλική βάση : 440 x 1534 x 165mm

440 mm
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ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΒΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΙΖΑΣ Ή ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ

Ο φορτιστής μπορεί να κατασκευαστεί 
με mode 3 ενσωματωμένο καλώδιο με 
ακροφύσιο «πιστόλι» φόρτισης

Ο φορτιστής μπορεί να κατασκευαστεί 
με πρίζα type 2 φόρτισης.



Όψεις & Εσωτερικό Φορτιστή

Ασφάλεια



ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Το παραπάνω πινακάκι περιγράφει τις μονοφασικές και τριφασικές παροχές που έχουν δοθεί από τον 
ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας).

Ο υπολογισμός του επιπέδου ισχύος της εγκατάστασης  με τους ηλεκτρικούς σταθμούς φόρτισης 
ορίζεται από το άθροισμα των αναγκών της εγκατάστασης (ήδη εγκατεστημένο φορτίου), του φορτίου 
των ηλεκτρικών σταθμών φόρτισης αλλά και του συντελεστή ετεροχρονισμού. Αυτός ο υπολογισμός θα 
μας δώσει τις ανάγκες ισχύος της εγκατάστασης και θα αποφασίσουμε την μετάβαση από την ήδη 
υπάρχουσα παροχή σε μεγαλύτερης ισχύος, ή την απόφαση για σύνδεση σε ανεξάρτητη παροχή ισχύος 
των σταθμών φόρτισης.



ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Παράδειγμα:  Αν ο ιδιοκτήτης διαθέτει ήδη τριφασική παροχή επιπέδου 1 των 15 kVA, προκειμένου 

να εγκαταστήσει τον τριφασικό ηλεκτρικό σταθμό φόρτισης των 22kW, προτείνεται να μεταβεί σε 

παροχή επιπέδου 3, με συμφωνημένη ισχύ παροχής των 35kVA, για να καλύψει τον φορτιστή των 

22kW και τα φορτία της οικίας του, λαμβάνοντας υπόψη την ταυτόχρονη λειτουργία όλων των 

φορτίων. Σε περίπτωση που θα λάβει υπόψη τον συντελεστή ετεροχρονισμού, τότε μπορεί να 

μεταβεί σε επίπεδο 2, με συμφωνημένη ισχύ παροχής 25kVA. 



ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ 

ΤΥΠΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΗΣ –

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Προτείνεται η εγκατάσταση καλωδίου κατάλληλου για εξωτερική χρήση τύπου ΝΥΥ.

Η διατομή του καλωδίου υπολογίζεται κάθε φορά βάσει της απόστασης που θα διανύσει 

από τον πίνακα παροχής το καλώδιο (μήκος καλωδίωσης) για να τροφοδοτηθεί η 
συσκευή, του συνολικού φορτίου και της μέγιστης πτώσης τάσης που δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 3% στις εγκαταστάσεις (HD 384 & IEC 60364).

Below the table with proposed cable cross sectionsΦΟΡΤΙΟ / 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΔΙΑΤΟΜΗ 

ΚΑΛΩΔΙΟΥ

32A/ 40A Μέχρι 25m 3x6mm2

32A/ 40A Μέχρι 50m 3x10mm2

32A/ 40A >50m 3x16mm2



Προτείνεται η εγκατάσταση καλωδίου κατάλληλου για εξωτερική χρήση τύπου ΝΥΥ.

Η διατομή του καλωδίου υπολογίζεται κάθε φορά βάσει της απόστασης που θα διανύσει 

από τον πίνακα παροχής το καλώδιο (μήκος καλωδίωσης) για να τροφοδοτηθεί η 
συσκευή, του συνολικού φορτίου και της μέγιστης πτώσης τάσης που δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 3% στις εγκαταστάσεις (HD 384 & IEC 60364).

ΦΟΡΤΙΟ ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΔΙΑΤΟΜΗ

ΚΑΛΩΔΙΟΥ

3x32A Μέχρι100m 3x10mm2

3x32A Μέχρι 150m 3x16mm2

3x32A >150m 3x25mm2

ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ 

ΤΥΠΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΗΣ –

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ



ΤΡΟΠΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ – ΕΠΙΤΟΙΧΗ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Ο ηλεκτρικός σταθμός φόρτισης μπορεί να τοποθετηθεί επίτοιχα, 

χρησιμοποιώντας την ήδη υπάρχουσα βάση στήριξης.

Η βάση στήριξης διαθέτει 4 ανοίγματα, όπου με 4 βίδες που εμπεριέχονται στην 

συσκευασία του φορτιστή μπορεί να γίνει η στήριξη στον τοίχο.

Η παροχή του φορτιστή οδηγείται από το κάτω μέρος του, μέσα από ειδικές 

υποδοχές και σφραγίζεται με στυπιοθλίπτες για την αποφυγή εισροής νερού 

και σκόνης.



ΤΡΟΠΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ – ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Ο ηλεκτρικός σταθμός φόρτισης μπορεί να τοποθετηθεί στο έδαφος μέσω της επιδαπέδιας 
βάσης στήριξης.



ΤΡΟΠΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ – ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

• Αν υπάρχει ήδη έτοιμη υποδοχή από σκυρόδεμα, χρειάζεται να τοποθετήσετε 4 
βιομηχανικού τύπου αγκύρια (εμπεριέχονται στην συσκευασία) στις θέσεις που 

υποδεικνύονται στην πάνω όψη της βάσης τοποθέτησης.

• Εάν δεν υπάρχει υποδομή από σκυρόδεμα, χρειάζεται να κατασκευαστεί μια βάση από 
σκυρόδεμα διαστάσεων 60x60x60mm κάτω του επιπέδου του εδάφους, και μετά να γίνει η 
τοποθέτηση της βάσης τοποθέτησης μέσω 4 αγκυρίων στις θέσεις υπόδειξης.

• Δίνεται η δυνατότητα εγκατάστασης του σταθμού φόρτισης σε υπερυψωμένη βάση, 
πάνω από το επίπεδο του εδάφους, Σε αυτή την περίπτωση, πάνω από την υποδαπέδια

βάση, κατασκευάζεται υπέργεια βάση από σκυρόδεμα διαστάσεων 50x50x15mm μετά 
γίνεται η τοποθέτηση της βάσης τοποθέτησης μέσω 4 αγκυρίων στις θέσεις υπόδειξης.

• Τα καλώδια παροχής οδηγούνται εντός της υποδαπέδιας βάσης στήριξης από 
σκυρόδεμα, σε U-PVC αγωγό.



ΤΡΟΠΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ – 3D AΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 

ΥΠΟΓΕΙΑΣ, ΥΠΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑΣ ΒΑΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΡΤΙΣΤΗ





Ελεγχόμενη διαχείριση ισχύος 

από κεντρική διαχείριση 

αυτόματα

Εύκολη διαχείριση των φορτιστών για κάθε χρήση (οικιακή, 

επαγγελματική , δημόσια) μέσω του ολοκληρωμένου software S2W 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ



PHONE APPLICATION MC-CHARGERS

H MC-Chargers έχει αναπτύξει το δικό της smartphone application το οποίο είναι διαθέσιμο

• Για android phone μέσω play store

• Για Iphone, Ιpad μέσω app store

Για να εγκαταστήσετε τον σταθμό φόρτισής σας χρειάζονται τα εξής βήματα:
Βήμα 1: Να εγκαταστήστε στο smartphone σας μέσω google play store είτε μέσω του app store (για χρήστες iphone, ipad κτλ) την 

εφαρμογή MC-Chargers

Bήμα 2: Να προχωρήσετε σε εισαγωγή ονόματος και κωδικού χρήστη για εγγραφή

Βήμα 3: Να καταχωρίστε τα στοιχεία σας (όνομα και κωδικό χρήστη) και να πατήσετε Login

Βήμα 4: Να σκανάρετε το QR code του φορτιστή σας προκειμένου να καταχωρηθεί ο φορτιστής στην εφαρμογή

Βήμα 5: Καταχωρίστε το WIFI name & password του δικτύου που έχετε στην διάθεσή σας προκειμένου να συνδεθείτε στο internet



PHONE APPLICATION MC-CHARGERS

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΟΡΤΙΣΤΗ

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ενεργό ισχύ με την οποία θα φορτίζει το όχημά 

σας (0-22kW για φορτιστές ORION 22kW ή 0-7kW για φορτιστές ORION 7kW).

Υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείτε κάποιες ενδείξεις του φορτιστή

• Θερμοκρασία λειτουργίας του φορτιστή

• Το χρόνο που το ηλεκτρικό όχημα είναι συνδεδεμένο στον σταθμό φόρτισης 

• Την συνολική κατανάλωση ενέργειας.

Πλοήγηση στα διαθέσιμα σημεία φόρτισης

Μέσα από την εφαρμογή MC-Chargers δίνεται η δυνατότητα σε 

οποιονδήποτε κάτοχο ηλεκτρικού οχήματος να μπει στους χάρτες μέσω 

της αρχικής οθόνης, να δει τα διαθέσιμα σημεία φόρτισης από MC-

Chargers της περιοχής που έχει επιλέξει και να ελέγξει επίσης ποια από 

αυτά είναι διαθέσιμα για φόρτιση (υπάρχει ένδειξη status των 

ηλεκτρικών σταθμών φόρτισης αν είναι κατειλημμένα από ηλεκτρικό 

όχημα ή αν είναι διαθέσιμα προς φόρτιση). Επιλέγοντας τον επιθυμητό 

σημείο, δίνεται η δυνατότητα πλοήγησης μέχρι το σημείο αυτό. 



TMHMA EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό του τμήματος Έρευνας και 
Ανάπτυξης μπορεί να καλύψει οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει. 
Δυνατότητα κατασκευής custom εφαρμογών. 




