
 

VARIANTE 2T22 2T44 4T44 

MOON pentru mobilitatea dvs. electrică 
Pentru companii private și domenii publice: MOON AC Charger 

 

MOON AC Charger 

 
Stația de încărcare POWER AC Charger are o carcasă modernă, rezistentă la 
intemperii, fiind astfel o stație de încărcare optimă pentru exterior, de exemplu 
pentru parcarea angajaților sau pentru clienții dumneavoastră. 

 
Puterea de încărcare de 22kW, mai mare decât la o priză casnică normală, 

modul de utilizare intuitiv, modalitățile facile de autentificare, precum și 

sistemul de facturare fac din MOON AC Charger stația povtrivită pentru 

afacerea dvs. 

 

 

 

 

DATE TEHNICE 
 

Caracteristici electrice 

Norme  IEC 61851-1 
 

Valori de racordare 
Trifazat, 400 V 

32 A, 50 Hz 
Trifazat, 400 V 

63 A, 50 Hz 
Trifazat, 400 V 

63 A, 50 Hz 

Clasa de protecție FI Tip A/30 mA + LS 32A 

Putere AC max. 2 x 11 kW / 1 x 22 kW 2 x 22 kW 2 x 22 kW / 4 x 11 kW 

Categoria de suprasarcină III conform EN 0664 

Priză de încărcare confrom IEC 62196-1 2 x Typ-2 2 x Typ-2 4 x Typ-2 

Recunoaștere curent rezidual DC electronic 6 mA 

Secțiune cablu max. 1 x 35 mm2
 

Caracteristici mecanice 

Dimensiuni L x Î x A: 440 x 1441 x 203 mm 

Greutate 47 kg 47 kg 55 kg 

Categoria de protecție I 

Protecție carcasă IP44 

Temperatura ambientală Între - 30°C și 50°C 

Carcasă Foi de oțel, vopsită prin pulverizare, blocabilă 

Dotări 

Contoar consum energie                                                                                                       afișare energie consumată (conform MID) 

Software balansare dinamică a puterii 

Comunicare Server Web, OCPP 1.6, Modul GSM integrat 

 Interfață LAN RJ45 

Cititior carduri RFID integrat  (Mifare Ultralight și  Mifare Desfire) 

Opțional 

Cablu type 2 de 4m în loc de 
priză de încărcare 

 

Da 

Cablu spiralat type 2 de 4m în loc de 
priză de încărcare 

 

Da 

Fundație de beton prefabricată Da 
 

 

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice și actualizări în orice moment. Valorile, serviciile și alte informații, ilustrații sau desene conținute în această fișă tehnică, broșuri și alte 

documente de ofertă sunt doar exemple și sunt supuse revizuirii și adaptării continue. În măsura în care nu am desemnat în mod expres informațiile ca fiind obligatorii, aceste informații nu 

constituie o asigurare. Se aplică informațiile din acceptarea comenzii obligatorii sau din contractul de cumpărare. 


