MOON töltőberendezések
a céges ügyfelek számára
Gyors és biztonságos töltés a MOON Wallbox Connect töltőberendezéssel
MOON Wallbox Connect
A szép kialakítású MOON Wallbox Connect töltőkészülék
az ügyfelek és a munkatársak számára lehetővé teszi
az elektromos hajtású autók gyors és biztonságos töltését.

Nagyobb töltőteljesítmény, valamint jobb hatásfok a háztartási
csatlakozóaljról történő töltéshez képest. A magától értetődő
kezelés és a kártyás jogosultság ellenőrzési lehetőség
univerzálisan használhatóvá teszi a MOON Wallbox Connect
töltőkészüléket. Cikkszám: Moon3M802

MŰSZAKI ADATOK
Elektromos adatok
32 A-ig

Névleges áramerősség

3 fázisú vagy 1 fázisú

Konfigurálható csatlakoztatás

230 V 1NAC
Hálózati feszültség (Európa)

50 Hz/400 V 3NAC
III-as az EN 60664 szerint

TúlfeszültségTúlfeszültség-védelmi kategória

IEC 61508

Védelmi osztály

6 mA-es DC hibaáram modul integrálva. Az épület elektromos
Biztonsági berendezés

hálózatában elegendő egy RCD I∆N=30mA-es A-típusú hibaáram
kapcsoló

Csatlakozók
Csatlakozókeresztmetszet

Kábel

A legkisebb keresztmetszet 6 mm2 (32 A számára)

Typ 2-es típusú töltőkábel maximálisan 32 A-ig / 400 V AC (váltakozó)
feszültségig az EN 62196-1 és az EN 62196-2 szabványnak
megfelelően. Hosszúság 4,0 m.
230/400 V AC

Kimenőfeszültség

22 kW

Max. töltőteljesítmény
Kommunikáció

Energiafelhasználás rögzítése (MID-számláló)

Energiamenedzsment

PV- ill. Smart Grid vezérlés

Intelligencia
Kommunikáció
Felhasználó azonosítás
RFID-kártyaolvasó
RFID

Webszerver, töltés adatainak tárolása, OCPP 1.6, GSM modul, LAN
Integrált, kommunikáció a backenddel a Mifare Ultralighten és a Mifare
Desfiren keresztül

Mechanikai adatok
Méretek

szélesség x magasság x mélység: 40 x 47,7 x 16,4 cm (a szerelőkerettel)

Készülék és ház IP védettségi fokozata

IP44

Védelem a mechanikus ütésekkel szemben

IK08

Környezeti feltételek
Üzemi hőmérséklettartomány

-25 ... +50 °C (közvetlen napsugárzás nélkül)

A bármikor történő műszaki változtatások és aktualizálások jogát fenntartjuk. Az ebben az adatlapban, a prospektusokban és az egyéb ajánlati dokumentációkban megnevezett
értékek, teljesítmények és egyéb adatok, a bennük szereplő ábrák vagy rajzok csak példának tekintendők és azok folyamatos átdolgozás és aktualizálás alatt állnak. Amennyiben az
adatok általunk nincsenek egyértelműen kötelező érvényűként megjelölve, akkor ezekért az adatokért semmilyen garanciát sem vállalunk. A kötelező érvényű rendelésvisszaigazolásban vagy az adásvételi szerződésben szereplő adatok érvényesek.

MINDENT EGY HELYRŐL.

Tanácsadás, szerelés előtti ellenőrzés, infrastrukturális előkészítések,
felszerelés az üzembe helyezéssel, a támogatással és a karbantartással
együtt:

MOON – az Ön szakértője az e-mobilitással kapcsolatos teljes körű
megoldásokban.

Szívesen állunk rendelkezésére tanácsadással!
Porsche Hungaria Ker. Kft.
1139 Budapest, Fáy u. 27.
e-mail: moon-power@porsche.hu
www.moon-power.com
Telefon: +36 145 15 286

A nyomtatási és tipográfiai hibák joga fenntartva. Amennyiben
nincs másként megadva, akkor az árak nem egyeztetett irányárak.

