MOON POWER út az e-mobilitás világába
Otthoni és nyílványos töltés a POWER Connect segítségével

POWER Wallbox Connect
A stílusos és intelligens POWER Wallbox Connect lehetővé teszi, hogy Ön, alkalmazottai és ügyfelei gyorsan és
biztonságosan tölthessék az elektromos autójukat. A wallbox alkalmas belső használatra vagy akár nyilvános
töltőpontként is.
- Egyszerű hitelesítés és számlázás
- Egy vagy két, egyenként legfeljebb 22 kW töltési teljesítmény leadására képes csatlakozóval
- A töltési folyamatok kiértékelése webes felületen keresztül
- Energiamenedzsmenthez lehet integrálni

MŰSZAKI ADATOK
Termékváltozatok

1T22

2T22

2T44

Elektromos tulajdonságok
Töltési szabvány
Hálózati csatlakozás
Szükséges biztonsági
berendezés
max. töltési teljesítmény
AC

IEC 61851-1
3-Fázis 400V
32A, 50HZ

3-Fázis 400V
32A, 50HZ

3-Fázis 400V
2 x 32A, 50HZ

A típusú FI-relé 30mA
LS C32A 3 polusú

A típusú FI-relé 30mA
LS C32A 3 polusú

A típusú FI-relé 30mA
2 X LS C32A 3 polusú

1 x 22 kW

2 x 11 kW / 1 x 22 kW

2 x 22 kW

Névleges feszültség

400 V

Névleges áramerősség
Töltőcsatlakozó

32 A
1 db Type-2-es 4 méteres kábel

DC hibaáram érzékelése
Betáplálási
kábelkeresztmetszet
(min/max)

1 db Type-2-es 4 méteres kábel

2 db Type-2-es 4 méteres kábel

beépített
min: 5 x 6 mm²
max: 5 x 10 mm²

min: 5 x 6 mm²
max: 5 x 10 mm²

min: két vezeték 5 x 6 mm²
max: két vezeték 5 x 10 mm²

Mechanikai jellemzők
Külső méretek

szélesség x magasság x mélység: 40 x 47,7 x 16,4 cm

Tömege

9 kg

Készülék és ház IP
védettségi fokozata

IP44

Védelem a mechanikus
ütésekkel szemben

IK08

Környezeti hőmérséklet

-25°C és +50°C

Specifikációk
Energiamérés

MID-hiteles mérőórával

Kommunikáció

OCPP 1.6 JSON

GSM modul

Integrált

Interfész

LAN RJ45 (töltőpontonként egy adatkábel)

RFID kártyaolvasó

Integrált (Mifare Ultralight és Mifare Desfire)

Terhelésmenedzsment

Dinamikus töltési teljesítményszabályozás

Opcionálisan kérhető
Töltőkábel (7 m)

Igen

spirális töltőkábel (4 m)

Igen

Alap

Igen

Állvány

Igen

eCB1-modul

A csúcsterhelések kiegyenlítéséhez

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 rendelés-visszaigazolásban 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@porschehungaria.hu
www.moon-power.hu
Telefon: +36 1 45 15 286
A nyomtatási és tipográfiai hibák joga fenntartva. Amennyiben nincs másként megadva, akkor az árak nem
egyeztetett irányárak.

