MOON POWER
Carregamento r pido e seguro com a MOON Wallbox Connect

MOON Wallbox Connect
A Wallbox inteligente permite-lhe a si, aos seus clientes e aos
seus funcionários carregar veículos elétricos de forma rápida e
segura.
A Wallbox está disponível em quatro versões diferentes e
oferece a possibilidade de carregar dois veículos elétricos ao
mesmo tempo. No portal online, pode visualizar, a qualquer
momento, todas as avaliações relativas a consumo, tempo de
carregamento e custos. As opções de autenticação variáveis
tornam a MOON Wallbox Connect universalmente aplicável.

DADOS TÉCNICOS
Especifica

es el tricas
até 32 A

Corrente de base

Trifásica ou monofásica

Ligação configurável
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

IEC 61508

o

Dispositivo de prote
residual

o da corrente

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

Ligações
Sec

o transversal da liga

o

A secção transversal mínima é
de 6 mm2 (para 32 A)
Cabo de carregamento tipo 2 até 32 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
Comunica

22 kW

o

Gest o da energia

Registo da corrente (contador MID)
Comando PV ou Smart Grid

Intelig ncia
Comunica

230/400 V AC

o

ID utilizador
Leitor de cart es RFID

Servidor Web, registo do carregamento, OCPP 1.6, módulo GSM
LAN
Integrado, comunicação com Backend através de Mifare
Ultralight e Mifare Desfire

Dados mec nicos
Dimens es

B x H x T: 40 x 47,7 x 16,4 cm (com estrutura de montagem)

Grau de proteção IP aparelho e corpo

IP44

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

