MOON para clientes privados
Carregamento r pido e seguro com a MOON Wallbox Basic

MOON Wallbox Basic
O tema da proteção ambiental está a ganhar importância para
cada vez mais pessoas. É por isso que a mobilidade elétrica é
hoje mais atual do que nunca. Compatível com todos os
veículos elétricos e híbridos plug-in. A estação de carregamento
doméstica para o seu veículo elétrico: tecnologia, design,
funcionalidade e conectividade - combinados numa das mais
avançadas estações de carregamento doméstico do mundo. A
estação de carregamento MOON permite carregar o seu veículo
elétrico de forma segura, fácil e, sobretudo, rápida. Seja em
garagens, estacionamentos subterrâneos, lugares de
estacionamento cobertos ou em parques de estacionamento ao
ar livre.

DADOS TÉCNICOS
Especificações elétricas
Corrente de base

16 A

Ligação configurável

Trifásica ou monofásica

Tens o da rede (Europa)

230 V 1NAC
50 Hz/400 V 3NAC

Categoria de sobretensão

III de acordo com a norma EN 60664

Grau de prote

o

Dispositivo de prote

IEC 61508
Para o módulo de corrente de fuga DC 6mA integrado na
instalação doméstica é suficiente um RCD IΔN=30mA Tipo A

o

Ligações
Sec

o transversal da liga

o

A secção transversal mínima é de
2,5 mm2 (para 16 A)
Cabo de carregamento tipo 2 até 16 A /
400 V AC, de acordo com a norma EN 621961 e EN 62196-2, 4,0 m de comprimento

Cabo
Tens o de sa da
Pot ncia de carregamento m xima

230/400 V AC
11 kW

Acessórios
MOON eCB1

Para registo da corrente (contador), controlo PV ou Smart Grid, servidor
web, registo de carregamento, LAN

Dados mec nicos
Dimens es

B x H x T: 21,6 x 28,4 x 9,2 cm (com estrutura de montagem)

Grau de proteção IP aparelho e corpo

IP54

Prote

o contra impactos mec nicos

IK08

Condi

es ambientais

Gama de temperaturas de
funcionamento

-25 a +50 °C (sem radiação solar direta)

Reservamo-nos o direito de proceder a alterações e atualizações técnicas em qualquer altura. Os valores, potências e outros dados, ilustrações ou desenhos incluídos nesta folha de
dados, brochuras e outros documentos de oferta, são apenas utilizados como exemplos e estão sujeitos a revisão e adaptação contínuas. A menos que a informação tenha sido
expressamente designada por nós como obrigatória, esta informação não constitui qualquer garantia. Aplicam-se as informações constantes na receção da encomenda obrigatória
ou no contrato de compra.

TODOS OS SERVIÇOS NUM SÓ FORNECEDOR.

Consultoria, verificação da pré-instalação, preparação da infraestrutura,
instalação e colocação em funcionamento, apoio e manutenção:

MOON – O especialista em soluções completas no campo da mobilidade elétrica.

Saberemos aconselh -lo com o que temos de melhor!
Allmobil GmbH
Louise-Piëch-Straße 2
5020 Salzburg
Email: office@moon-power.com
Telefone: +43 662 4681-3282

Reserva-se o direito a erros de impressão ou tipográficos. Salvo indicação
em contrário, estes são preços recomendados não vinculativos e não
cartelizados.

