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MOON Pro-line 

Linia MOON Pro este soluția noastră inteligentă de încărcare cu una sau 

două prize și este ideală pentru locații semi-publice și publice. Cu afișajul 

grafic mare ce oferă toate informațiile necesare, ca spre exemplu energia 

consumată, timpul și viteza de încărcare, MOON Pro Line este foarte  ușor de 

utilizat și, în același timp, oferă funcționalități moderne pentru încărcare 

optimă. 



 

 

Internal 

SPECIFICAȚII TEHNICE 
 

VARIANTE MOON Pro-line 
Single Double 

Avantaje 

 
 

Caracteristici electrice 

Standard IEC 61851-1 

Conexiune la rețea 3 faze 400 V, 32 A, 50 Hz 3 faze 400 V, 2x32 A, 50 Hz 

Necesar instalație FI Typ A/30 mA; LS C32A 3pol. 2 x FI Typ A/30 mA; 2x LS C32A 3pol. 

Putere maximă de încărcare în curent 

alternativ 

1 x 22 kW 2 x 22 kW 

Tensiune nominală 400 V 

Curent nominal 32 A 

Categorie supratensiune 
 

Conector de încărcare Type 2 

Detector curent rezidual DC 6 mA integrat 

Secțiune conductor de alimentare 

(min/max) 

5 x 4 mm² / 5 x 6 mm² (2x) 5 x 4 mm² / (2x) 5 x 6 mm² 

Întrerupător de avarie nu 

Caracteristici mecanice 
 

Dimensiuni H x B x T: 370 x 240 x 130 mm H x B x T: 590 x 338 x 230 mm 

Greutate 4 kg 15 kg 

Clasa de protecție I 

Clasa de protecție carcasă IP55 IP54 

Clasa de protecție la impact mecanic IK10 

Temperatura ambientală -25°C până la +40°C 
 

Echipament 

Contor energie                               da 

Protocol de comunicație OCPP 1.5/1.6/2.0.1 

Modul GSM integrat 

Interfață RJ45 LAN interfață 
RJ11  

Cititor carduri RFID integrat (Mifare Ultralight, Mifare Desfire) 

Ecran 3,5“ display color 7“ LED display color 

Opțional 

Managementul puterii managementul dinamic al puterii 

Cablu de încărcare 4 m nu 

Conectare cu sistem de facturare da 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
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. 

 

cu unul sau doua puncte de încărcare fiecare cu putere de până la 22kW  


