MOON
Încărcare rapidă și în siguranță, cu MOON Wallbox Connect

MOON Wallbox Connect
MOON Wallbox Connect cu aspect plăcut permite încărcarea
rapidă și în siguranță a autovehiculelor electrice a clienților și
angajaților dumneavoastră.
Puteri de încărcare mai mari precum și randament
îmbunătățit, comparativ cu o priză casnică uzuală. Operarea
intuitivă și opțiunile variabile de autentificare permit
utilizarea universală a MOON Wallbox Connect.

DATE TEHNICE
Caracteristici electrice
Curent nominal
Racord configurabil
Tensiune de rețea (Europa)
Categorie de supratensiune
Clasa de protecție
Dispozitiv de protecție la curenți
reziduali

până la 32 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

Racorduri
Secțiune racord
Cablu
Tensiune de ieșire
Putere max. de încărcare

Secțiunea minimă a conductorului este
6 mm2 (pentru 32 A)
Cablu de încărcare tip 2 până la 32 A/400 V CA
conform EN 62196-1 și EN 62196-2 lungime 4,0 m
230/400 V CA
22 kW

Comunicație
Sistem de management al energiei
Inteligență
Comunicație
ID utilizator
Cititor de cartele RFID

Înregistrare energie (contor MID)
Comandă instalații fotovoltaice respectiv Smart Grid
Server web, înregistrarea încărcărilor, OCPP 1.6, modul GSM
LAN
integrat, comunicație cu calculatorul de control prin Mifare Ultralight
și Mifare Desfire

Date mecanice
Dimensiuni
Clasă de protecție IP aparat și carcasă
Protecție împotriva loviturilor mecanice

L x î x A: 40 x 47,7 x 16,4 cm (cu cadru de montaj)
IP44
IK08

Condiții de mediu
Interval de temperatură de funcționare

-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.

