
MOON pentru clienți persoane fizice  

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.  

Internal 

 

MOON Charger 

MOON Charger 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 Charger. 

 

 

 

Configuratia produsului 

 MOON Charger MOON Charger Connect MOON Charger PLUS 

Incarcare Mod 3(IEC 61851) Mod 3 (IEC 61851) 
ISO 15118 

Mod 3 (IEC 61851) 
ISO 15118 

Control access - RFID (IEC 14443 A/B, ISO 15693) 
Plug & Charge 

RFID (IEC 14443 A/B, ISO 15693) Plug 
& Charge 

Internet / Comunicatie 
retea 

- WiFi (2,4/5 GHz - 802.11 b,g,n) 
Ethernet (via RJ45) 4G/LTE 

WiFi (2,4/5 GHz - 802.11 b,g,n) 
Ethernet (via RJ45) 4G/LTE 

Protocol comunicatie - OCPP 2.0J EEBus OCPP 2.0J EEBus 

Contor - - Contor MID 

 

Specificatii Tehnice 

Racord 1 faza 3 faze 

Tensiune retea 1 x 230 V 400 V (3 x 230 V) 

Frecventa 50Hz 50Hz 

Curent nominal 1 x 32A 3 x 16A 

Putere max de incarcare  7,4 kW 11 kW 

Cablu AC – Tip 2 AC – Tip 2 

Lungime cablu 4,5 m sau 7,5 m (optional) 4,5 m sau 7,5 m (optional) 

Sectiune racord  2,5 – 6 mmp 1,4 – 4 mmp 

Dispozitiv de protecție la curenți reziduali IΔn DC ≥ 6 mA (IEC 61851) IΔn DC ≥ 6 mA (IEC 61851) 

Protectie suplimentara necesara RCD  - Intreruptor  diferential minim tip A (30 mA AC)  
MCB - Intreruptor automat 32 A (1 fază) sau 16 A (3 faze)  

Specificatii fizice 

Dimensiuni 297 x 406 x 116 Interval de temperatură de 
funcționare 

-30 °C … +50 °C 

Indicator status  LED HMI Umiditate max 95% (fara condensare) 

Clasa de protectie IP54 Management dinamic sarcina Prin senzori de curent alternativ 
(materiale optionale suplimentare) Protectie lovituri 

mecanice 
IK10 

 


