MOON pre súkromných zákazníkov
Rýchle a bezpečné nabíjanie s MOON Wallbox Basic

MOON Wallbox Basic
Pre čoraz viac ľudí nadobúda význam téma ochrany životného
prostredia. Preto je elektrická mobilita taká aktuálna ako nikdy
predtým. Domáca nabíjacia stanica je kompatibilná so všetkými
elektrickými automobilmi a automobilmi s pohonom plug-in
hybrid. Jeden z najpokrokovejších wallboxov na svete optimálne
kombinuje technológiu, dizajn, funkčnosť a konektivitu. S nástennou nabíjacou stanicou MOON nabíjate váš elektrický automobil bezpečne, jednoducho a predovšetkým rýchlo. Je jedno, či
v garážach, podzemných garážach, prístreškoch pre autá alebo
na parkovacích miestach.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Elektrické parametre
Menovitý prúd
Konﬁgurovateľné pripojenie

16 A
3-fázové alebo 1-fázové

Napätie siete (Európa)

230 V 1NAC
50 Hz/400 V 3NAC

Kategória ochrany proti prepätiu

III podľa EN 60664

Ochranná trieda
Ochranné zariadenia

IEC 61508
Pre DC je integrovaná prúdová ochrana 6 mA, v domácej inštalácii
postačuje RCD IΔN = 30 mA, Typ A

Pripojenie
Prierez prívodného vodiča
Kábel
Výstupné napätie
Max. nabíjací výkon

Minimálny prierez je 2,5 mm2 (pre 16 A)
Nabíjací kábel Typ 2 do 16 A/400 V AC podľa EN 62196-1 a EN 62196-2,
dĺžka 4 m
230/400 V AC
11 kW

Príslušenstvo
MOON elB1

Počítadlo na zaznamenávanie energie (elektromer), ovládanie fotovoltového
zariadenia, resp. Smart Grid, web server, záznam nabíjania, LAN

Mechanické údaje
Rozmery

Š x V x H: 21,6 x 28,4 x 9,2 cm (s montážnym rámom)

IP ochrana zariadenia a krytu

IP54

Mechanická odolnosť krytu

IK08

Prevádzkové podmienky
Rozsah vonkajšej teploty

-25 až +50 °C (bez priameho slnečného žiarenia)

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek urobiť technické zmeny alebo aktualizáciu. Hodnoty, výkony a ostatné údaje, obrázky alebo kresby, uvedené v tomto produktovom liste,
prospektoch a ostatných ponukových podkladoch sú iba príkladmi a podliehajú priebežnému prepracovaniu a prispôsobeniu. Ak sme údaje výslovne neoznačili ako záväzné,
tieto údaje nepredstavujú nijaký prísľub. Platné sú údaje v záväznej objednávke alebo kúpnej zmluve.

VŠETKO Z JEDNEJ RUKY

Poradenstvo, kontrola pred inštaláciou, príprava infraštruktúry,
inštalácia vrátane uvedenie do prevádzky, podpora a údržba:

MOON – Váš expert pre komplexné riešenia
súvisiace s elektrickou mobilitou.

www.moon-power.sk

Chyby tlače a sadzby sú vyhradené.
Ak nie je uvedené inak, ceny sú odporúčané predajné ceny.

