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CONTeGO 

A CONTe-GO egy olyan sztenderd méretű, könnyen szállítható, ipari prémium  
konténer, amelynek három függőleges falára elektromos autótöltők (Type2 
csatlakozással) kerültek felszerelésre, így a töltőkonténer három elektromos 
autó egyidejű töltésére alkalmas. Emellett a rendszerrel elektromos kerékpárok 
és elektromos rollerek töltése is lehetséges (a töltőberendezések alsó kiegészí-
tő csatlakozójából). A töltőberendezések mellett az 1 db Suko dupla dugaszoló 
aljzat lehetőséget biztosít további kisebb töltőadapterek (pl.: elektromos motor-
kerékpár) csatlakoztatására is.

A 2023-ban gyártott CONTe-GO három iparági szereplő példaértékű összefogá-
sán alapuló fejlesztés eredménye, egy olyan mobil és moduláris eszköz, amely 
bármely helyszínen elhelyezhető, az ideiglenes villamoshálózatra csatlakoztatva 
pedig percek alatt biztonságosan üzembe helyezhető. A konténerben kiépített 
professzionális rendszer gondoskodik az energiaszabályozásról, a biztonságos 
és az optimális teljesítményű töltéshez szükséges védelemről.
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Azokban az iparágakban, ahol a munkahely több és legfőképpen nem 
     állandó helyszínt jelent, valós igény jelentkezik az e-autók töltésének 
     speciális megoldására (építőipar, rendezvényipar, konténervárosok). 

A CONTe-GO három oldalról körbeparkolható autókkal, az autók pedig 
     kényelmesen csatlakoztathatók a konténer falára − az esővédő tető alá 
     − szerelt töltőkhöz. (A továbbfejlesztett standard 20 lábas egység 
     egyidejűleg 5 autó töltésére lesz alkalmas.)

Igény esetén a konténer leendő tulajdonosa – az ALTE-GO informatikai 
     rendszerén keresztül – real-time betekinthet az épp használatban lévő 
     töltők működésébe és minden egyes töltési tranzakcióról 
     (a rendszám vagy RFID-azonosító segítségével) kimutatásokat készíthet.

Kiváló minőség, hosszú távú megbízhatóság, skálázható teljesítmény.

Fenntartható üzemeltetés, költséghatékonyság.
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A CONTe-GO iF Design Award 2022 győztes Lumina töltőberendezéseivel került 
felszerelésre.

A töltŐberendezések – a megnyerő külsŐn túl – akár 22kW-os teljesítmény leadá-
sára is képesek, továbbá lehetőség van (az elektromos gépjárművekkel párhuza-
mosan) elektromos roller és kerékpár töltésére is a töltő második csatlakozóján.

A helyszínen rendelkezésre álló villamosenergia kapacitást a töltőberendezések 
egymással kommunikálva, a gépjárművek között optimálisan szét tudják oszta-
ni, ezáltal biztosított a maximális töltési sebesség.

Beállítható, hogy a töltés bárki számára elérhető legyen (Plug&Charge) vagy 
csak RFID-azonosítóval lehessen indítani a töltéseket. 

Igény szerint a töltők az ALTE-GO informatikai rendszerébe is bekapcsolhatók, 
így nyomon követhető a töltők kihasználtsága, kinyerhető a töltési riport, vala-
mint  mobil applikáció használatával biztosított a fizetés és az elszámolás.

   Kizárólagos forgalmazó és kivitelező: ALTE-GO Kft. 
   www.altego.hu

                                 Méretek:
                                Hosszúság: 3000 mm
                                Szélesség:   2440 mm
                                Magasság:   2788 mm

                                  Súly: 
                                              1134 kg /4db 10′ CONTe-GO szállítható egyszerre 

                                  Falazat: 
                                              40 mm vastag PIR hab töltetű 
                                                      szendvicspanel falazat, RAL9002

                                  Keret: 
                                              S235JR hegesztett acélváz, RAL7016

                                  Padló: 
                                              9 mm vastag hexa csúszásgátló bevonatos plywood,
                                                      72 mm vastag bordás PIR hab töltetű padlópanel

                                  Tervezés, gyártás: 
                                         Continest Factory, Continest Technologies Zrt.
                                              www.continest.com   

LUMINA TÖLTŐBERENDEZÉSSTANDARD 10’ KONTÉNER
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  Üzemi feszültség: 400 [V]     Frekvencia: 50 [Hz]                            Névleges áramerősség: 63 [A]         
  ÉV. rendszer: TN-S+EPH        ÉV. Oszt.: 1 Érintésvédelmi mód      Zárlati áram: 20 [kA]
  Tűzvédelmi tiltási lehetőség: IGEN 
  Elosztó berendezés adatai: 
  Névleges feszültség: Un=3x400V/230V    Méret (MxSzxMé): 1830x600x250mm   IP védettség: IP30
  Névleges szigetelési feszültség: 500 [V]   Segédüzemi áramkörök feszültsége: 12 [V]
  Vonatkozó szabványok:
  Szerkezeti kialakításra vonatkozóan (IEC 61439-1 11.2-11.8.)
  Működési jellemzŐkre vonatkozóan (IEC 61439-1 11.9-11.10.)
  Az elosztóberendezés ellenőrzött.
  Működési paraméterek:
  Működési hőmérséklet:                      -20°C - +85°C
  Működési levegőnedvesség tartomány:     20 - 80% relatív páratartalom
  Csatlakozás:                                                 POWER TWIST ipari dugvilla (63A 400V 3P+N+F, IP67)

VILLAMOS MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Villamos tervezés és szerelés: HOTTA Green Energy Kft. www.hottagreen.hu

Zöldítsd a teret, nyerj időt és energiát! 
www.conte-go.com
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