MOON POWER за Вашата електрическа мобилност
POWER Charger 22 DC

Цвят: неръждаема стомана като стандартно изпълнение

POWER Charger 22 DC
Елегантният и интелигентен MOON POWER Charger 22 DC дава възможност на Вас, Вашите
клиенти и сътрудници да зареждате бързо и безопасно своите електромобили. Зарядното
устройство е подходящо както за ограничена вътрешна употреба, така и за обществено ползване
с автоматизирана система за отчитане.
-

Лесно идентифициране и отчитане
Една точка за зареждане с 22,5 kW прав ток, опционално 30 kW прав ток, със стандартна
система CCS
Възможност за изчисление на зарядните процеси посредством уебинтерфейс
Възможност за включване в система за енергиен мениджмънт

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
ВАРИАНТИ

DC 22 kW

DC 30 kW

Електрически параметри
Стандарти/директиви

Зареждане с прав ток EN 61851-23

Куплунг за зареждане

1 бр. CCS кабел, 4 m

Възможности за свързване

Изисквания към наличния прекъсвач за остатъчен ток
Изисквания към наличния LS прекъсвач
Макс. мощност на прав ток

3P + PE
3-фазно 400 V AC ± 10%
33 A, 50 Hz

Прекъсвач за остатъчен ток тип B (включен в стандартния пакет)
3x 35 A gG

3x 63 A gG

22,5 kW

30 kW

Диапазон на напрежението за зареждане

150 – 1000 V
Категория III/клас C

Категория пренапрежение
Макс. напречно сечение на захранващия проводник

3P + PE
3-фазно 400 V AC ± 10%
50 A, 50 Hz

4 x 16 mm² (макс. външен диаметър 23 mm); препоръчително 5-полюсен

Механични параметри
Размери (Ш x Д x В)

500 x 230 x 650 mm

Тегло

62 kg

Степен на защита на корпуса

IP54

Степен на защита срещу механичен удар

IK10

Температура на околната среда

от -30 °C до +50 °C

Оборудване
Отчитане на потреблението
Интелигентност

Да
Възможност за регулиране на мощността на зареждане

Комуникация
GSM модул
Четец на RFID карти
Интерфейс
Дисплей

Сървърна част: OCPP 1.6 JSON
Интегриран
Интегриран (Mifare/Desfire)
LAN RJ45 (CAT-7)
7-инчов сензорен дисплей

Опционално
Типове контакти
Електромер
Колонка
С възможност за лаково покритие по избор на клиента
Дължина на кабела за прав ток 5 m/6 m/7 m прав
Мониторинг

CHAdeMO
Електромер с MID сертификат
Да (опорна повърхност: 900 x 1100 mm)
Да
Да
Да (необходима е SIM карта)

RFID карти

Да

Възможен ли е дисплей с фирмено лого или реклама?

Да

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.

