
Jogo completo POWER2Go 

O cabo de carregamento POWER2Go é fornecido como um jogo completo, que inclui adaptadores de 
ficha devidamente testados e homologados, assim como uma bolsa de transporte.  A multiplicidade de 
funções inteligentes torna este equipamento na “wallbox móvel” ideal. Graças a uma interface wi-fi 
integrada, o carregador pode ser ligado à Cloud para que, deste modo, os processos de carregamento 
possam ser comandados e geridos através da aplicação.  Os adaptadores de ficha - com deteção 
automática - permitem obter corrente elétrica de todas as tomadas aprovadas pela UE com capacidade 
de carga de até 22 kW, em qualquer altura. 

- Carregamento de veículos elétricos em todas as tomadas CEE na Europa 
- Comando através de aplicação, com Bluetooth e wi-fi 
- Pode ser comodamente transportado na respetiva bolsa 

MOON  POWER  para a sua mobilidade elétrica 

Jogo completo POWER2Go 



 

DADOS TÉCNICOS 
Especificações elétricas 
PVP (s/IVA)    1.218,70 € 
Normas/diretrizes   EN 62752; EN 62196; EN 60309 
Alimentação elétrica  Monofásica a trifásica, 400/230 V; até 32 A, 50 Hz 
 Necessário no local da montagem  Tomada CEE, incl. proteção 
Potência máxima de carregamento AC   22 kW 
Tensão de base   400 V    
Tomada de carregamento de acordo 
com IES 62196-1  Cabo tipo 2 
Deteção de falha de corrente DC  6 mA 
Características mecânicas 
Dimensões  C x L x A: 216 x 90 x 64 mm, comprimento total: 5 m 
Classe de isolamento elétrico  I 

Tipo de proteção da estrutura  IP67  
Proteção contra impactos mecânicos  IK10 

Temperatura ambiente   -40 a +70 °C    
Equipamento 
Contador de energia  integrado 
Funções inteligentes  Controlo inteligente dos processos de carregamento, relatórios de carregamento 

automático, etc. 
Comunicação  Por wi-fi e Bluetooth Low Energy (BLE) 
Extensão de fornecimento  Cabo de carregamento + 3 adaptadores + bolsa de transporte 
Funções adicionais Power2Go PRO 
PVP (s/IVA)   1543,90 €  

  
Módulo GSM  

Cartão SIM eletrónico integrado para ligação à Internet móvel e comando 
via app 

  
GPS  

 Para relatórios de carregamento detalhados e 
localmente atribuíveis 

 

TODOS OS SERVIÇOS NUM SÓ FORNECEDOR.  
MOON – O seu especialista em soluções completas no campo da mobilidade elétrica. 
Estamos ao seu inteiro dispor para aconselhamento sobre estações de carregamento, ou carregamentos domésticos e industriais. 
 
Allmobil GmbH 
Louise-Piëch-Straße 2 
Localização: Sterneckstraße 28-30 
5020 Salzburg 
Email: office@moon-power.com  
Telefone: +43 662 4681-3282  
 
 
www.moon-power.pt 

 
Reserva-se o direito a erros de impressão ou tipográficos. Salvo indicação em contrário, estes são preços recomendados não vinculativos e não cartelizados. Versão de 05/2021. 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. 


