MOON pentru clienți persoane fizice
Încărcare rapidă și în siguranță, cu MOON Wallbox Basic

MOON Wallbox Basic
Protecția mediului devine tot mai importantă pentru un număr
crescând de persoane. Din acest motiv, mobilitatea electrică
este un domeniu de actualitate, mai mult decât oricând.
Compatibil cu toate autovehiculele electrice și Plug-in-Hybrid.
Stația de încărcare pentru autovehiculul dumneavoastră electric
acasă: cea mai bună combinație între tehnologie, design,
funcționalitate și conectivitate, în una din cele mai avansate
statii Wallbox din lume. Cu stația de încărcare MOON vă
încărcați autovehiculul electric în siguranță, simplu și mai ales
rapid. Indiferent dacă în garaje, parcări subterane sau sub
copertine.

DATE TEHNICE
Caracteristici electrice
Curent nominal
Racord configurabil
Tensiune de rețea (Europa)
Categorie de supratensiune
Clasa de protecție
Dispozitiv de protecție
Racorduri
Secțiune racord
Cablu
Tensiune de ieșire
Putere max. de încărcare

16 A
trifazat sau monofazat
230 V 1NAC
50 Hz/400 V 3NAC
III conform EN 60664
IEC 61508
Integrat pentru modulul de curent parazit CC 6mA
în instalația electrică a casei este suficient un RCD IΔN=30mA tip A
Secțiunea minimă a conductorului este 2,5 mm2 (pentru 16 A)
Cablu de încărcare tip 2 până la 16 A/400 V CA
conform EN 62196-1 și EN 62196-2 lungime 4,0 m
230/400 V CA
11 kW

Accesorii
MOON elB1
Date mecanice
Dimensiuni
Clasă de protecție IP aparat și carcasă
Protecție împotriva loviturilor
mecanice
Condiții de mediu
Interval de temperatură de
funcționare

pentru înregistrarea consumului de energie (contor), comandă instalație
fotovoltaică respectiv Smart Grid,
Server web, înregistrarea încărcărilor, LAN
L x î x A: 21,6 x 28,4 x 9,2 cm (cu cadru de montaj)
IP54
IK08

-25 până +50 °C (fără incidența directă a radiației solare)

Ne rezervăm dreptul la orice fel de modificări tehnice și actualizări. Valorile, caracteristicile și orice alt fel de informații menționate în această fișă tehnică, în prospecte și alte
documente de ofertare, precum și figurile sau desenele conținute în acestea sunt doar exemplificative și sunt supuse unui proces de revizie și adaptare continuă. Dacă informațiile nu
sunt indicate de noi în mod explicit ca având un caracter obligatoriu, ele nu reprezintă un acord. Sunt valabile informațiile de la preluarea comenzii ferme sau din contractul de
vânzare-cumpărare.

