MOON POWER
Încărcare rapidă și în siguranță în orice loc, cu setul complet MOON2Go
Set complet MOON2Go
Setul complet MOON2Go conține sistemul de încărcare MOON2Go
Charger inclusiv un set adaptor, din care fac parte trei adaptoare de
conector diferite. MOON2Go Charger este primul „Wallbox“ care
devine, prin doar câteva mișcări, încărcător mobil. Datorită prizelor
CEE, MOON2Go Charger dispune de asemenea de capabilități Plug
& Play complete. Prin intermediul adaptoarelor pentru conectoare
– cu recunoaștere automată – puteți alimenta cu energie din toate
prizele omologate din UE, cu o putere de încărcare de până la 22
kW.

✓ Putere de încărcare de până la 22 kW (încărcare cu 1/2/3 faze)
✓ Poate fi utilizat la orice priză standard
✓ Recunoaștere automată a adaptorului
✓ Curent de încărcare reglabil
✓ Poate fi comandat oricând mobil, prin App – disponibilă pentru
Android și iOS

✓ Protecție anti-furt și anti-manipulare
✓ Geantă confortabilă
DATE TEHNICE
Caracteristici electrice
Curent nominal
Tensiune nominală
Putere maximă de încărcare
Mecanism de protecție la curenți paraziți
(FI)
Regim de încărcare

32 A
230 V/ 400 V 50 Hz
până la 22 kW
CA 30mA, CC 6mA (EN 62752)
Mod 2 conform EN 62752

Conectivitate
Conexiune Bluetooth

Bluetooth Low Energy (BLE)

Date mecanice
Dimensiuni*
Masa
Clasa de protecție IP

215 x 90 x 84 mm
4 kg incl. cablu
IP66

Condiții de mediu
Interval de temperatură de funcționare*
Umiditatea aerului

-30 până la +50 °C
5 până la 95%

Racorduri
Fișă autovehicul

Tip 2 (IEC62196) opțional: tip 1 (SAEJ1772)
*carcasă fără cablu
**conector CEE: -25 până la +40 °C

Posibilități de conectare pentru:
230V monofazat
Priză cu
pământare
2,3 kW

230V monofazat
Priză CEE
3,7 kW

400V trifazat
Priză CEE
11 kW

400V trifazat
Priză CEE
22 kW

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.

