MOON POWER за Вашата електрическа мобилност
Пълен комплект POWER2Go 2.0

Пълен комплект POWER2Go 2.0
Зарядният кабел POWER2Go 2.0 се доставя като част от пълния комплект заедно с одобрени
адаптери и чанта, с която да ги пренасяте. С многообразието си от функции продуктът се превръща в
идеалната „мобилна зарядна станция“. Благодарение на интегрирания WLAN интерфейс можете да
свържете зарядното устройство с облак и така посредством мобилно приложение да контролирате и
управлявате процесите си на зареждане. Чрез адаптера (с автоматично разпознаване) можете по
всяко време да получите ток от всички допустими в ЕС контакти, с мощност на зареждане до 22 kW.
- Зареждане на електромобили от всички контакти в Европа с маркировка за съответствие СЕЕ
- Възможност за управление през мобилно приложение с Bluetooth и WLAN
- Възможност за удобно транспортиране в чанта

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Електрически параметри
Цена с вкл. 20% ДДС

BGN 3 069

Стандарти/директиви

EN 62752; EN 62196; EN 60309

Възможности за свързване
Изисквания към мястото на монтаж

от 1-фазно до 3-фазно, 400/230 V; до 32 A, 50 Hz
контакт с маркировка за съответствие CEE, вкл. защита

Макс. мощност на зареждане AC

22 kW

Номинално напрежение

400 V

Заряден контакт съгласно IES 62196-1

Тип 2 кабел

Разпознаване на остатъчен прав ток

6 mA

Механични параметри
Размери

Д x Ш x В: 216 x 90 x 64 mm (корпус), обща дължина: 5 m

Клас на защита срещу токов удар

I

Степен на защита на корпуса

IP67

Степен на защита срещу механичен удар

IK10

Температура на околната среда

от -40 до +70 °C

Оборудване
Отчитане на потреблението
Интелигентност

Интегрирано
Интелигентно управление на зарядните процеси, автоматични отчети на зареждането и др.

Комуникация

Чрез WLAN и Bluetooth Low Energy (BLE)

Обем на доставката

Заряден кабел + 3 бр. адаптери + чанта

Допълнителни функции на Power2Go 2.0 PRO
Цена с вкл. 20% ДДС
GSM модул
GPS

BGN 3 920
Интегрирана електронна SIM карта за мобилна интернет връзка и управление чрез
мобилно приложение
За подробни отчети на зареждането по местоположения

ВСИЧКО ОТ ЕДИН ДОСТАВЧИК
MOON – Експерт в цялостните решения за електрическа мобилност
С удоволствие ще Ви консултираме относно зарядни станции, фотоволтаични системи, акумулаторни системи за домашни или
фирмени нужди.

Порше БГ ЕООД
Бизнес Парк София, Младост 4,
сграда 5А, ет. 3 1766 София,
България
Имейл: moon@porschebulgaria.bg
Телефон: 02/80 71 460
www.moon-power.com

Всички посочени цени са необвързващо препоръчителни, некартелни и ориентировъчни цени, включващи 20% ДДС. Вносителят не носи отговорност за отпадане от производство на артикули, посочени в настоящата техническа спецификация.
Използваните снимки са илюстративни. Вносителят си запазва правото на промяна и не носи отговорност за допуснати печатни грешки и неточности. Ценовите условия са актуални към май 2022 г. Всички посочени цени са без включени разходи за
монтиране, респективно без монтажни материали. Стойностите, услугите и всяка друга информация, илюстрации или чертежи, посочени в настоящата техническа спецификация, брошури и други търговски документи, са единствено примерни и подлежат на
постоянно преразглеждане и адаптация. Доколкото дадена информация не е изрично посочена от нас като обвързваща, посочените данни не са гарантирани. Валидни са единствено данните в обвързващ приемо-предавателен протокол или в договора за
продажба.

