MOON
Încărcare rapidă și în siguranță, cu MOON Wallbox Community

MOON Wallbox Community
Cu acest Wallbox inteligent pentru acasă puteți încărca integral
autovehiculul dumneavoastră electric cu electricitate curată, din
acest moment. Alăturați-vă comunității soarelui cu MOON Wallbox.
În locul utilizării pentru încărcare a curentului generat în mod
convențional în centralele alimentate cu combustibili fosili, puteți
prelua curentul necesar direct din instalația dumneavoastră
fotovoltaică, cu ajutorul noii stații de încărcare de la MOON.
Curentul suplimentar obținut în comunitatea soarelui. Astfel,
mobilitatea electrică devine pentru prima dată curată.

✓ Tehnologie inteligentă de încărcare pentru consum maxim de
energie

✓ Regimuri de încărcare „power“ și „smart“ pentru maxim de
flexibilitate

✓ Poate fi comandat mobil prin App, de oriunde și în orice
moment

✓ Compatibil cu toate modelele de autovehicule electrice cu
conector tip 2

✓ Comportament inteligent de încărcare, pentru stabilitatea
rețelei și energiei regenerabile

DATE TEHNICE
Caracteristici electrice
Putere maximă de încărcare
Tensiune de alimentare
Fișă de încărcare
Cablu de încărcare
Suport cablu
Racord electric2
Conectivitate
Temperatură ambiantă (în funcțiune)
Protecție la praf și apă
Cotele
Masa
Autovehicule suportate
Interfețe utilizator
Comanda încărcării
Garanție

22 kW/7,4 kW (racord trifazat/monofazat)
400 V/230 V (racord trifazat/monofazat)
tip 2
4,5 m (instalat permanent)
magnetic
5 x 6 mm2/5 x 10 mm2
Ethernet
-20 până la +70 °C
IP54
L x î x A: 45 x 27 x 13,5 cm
9,8 kg
Toate modelele actuale cu conector IEC tip 2*
App (iOS, Android), ecran tactil
2 regimuri (Power Mode, Smart Mode), configurabile prin App și ecran tactil
3 ani

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. 1 MOON Wallbox Community este limitată din fabrică la 11 kW/3,7 kW (racord trifazat/monofazat). Dacă sunt îndeplinite toate premisele tehnice (consultați
documentul: indicații de instalare), MOON Wallbox Community poate fi activată pentru o putere de încărcare de 22 kW/7,4 kW (racord trifazat/monofazat). 2 În funcție de situația de
racordare. * cu un adaptor adecvat pot fi încărcate la MOON Wallbox Community și autovehicule electrice cu conector tip 1.

