
TEHNIČNI PODATKI

Električne karakteristike

Nazivni tok max. 32 A po fazi

Priključek z možnostjo konfiguracije trifazen ali enofazen

Omrežna napetost (Evropa)
230 V 1NAC
400 V 3NAC

Kategorija prenapetosti kategorija III EN 60664

Razred zaščite IEC 61508

Priključki

Dimenzije močnostnih kablov od 3 x 2,5 mm2 do 5 x 10 mm2

Kabel 5 m kabel z vtikačem tipa 2, skladen z IEC 62196-2 tipi vtikačev

Izhodna napetost 230/400 V AC

Maksimalna polnilna moč do 7,4 kW (enofazno) in do 22 kW (trifazno)

Osnovne mehanske specifikacije

Mere V x Š x G: 45 x 27 x 13,5 cm

Teža 7,5 - 7,7 kg

Vrsta zaščite IP, naprava in ohišje IP56

Zaščita proti mehanskim udarcem IK10

Diferenčna zaščita RCD/A, 25A, 3pol, 30mA

Možnosti montaže montaža na zid ali samostoječe z uporabo dodatnega stebrička

Okoljske specifikacije

Temperaturno območje delovanja od –20 do +65 °C

Podaljšano jamstvo 2 leti

MOON Power
Hitro in varno polnjenje s polnilno postajo MOON Basic

Polnilna postaja MOON Basic
Preprosto in enostavno. S polnilno postajo MOON je polnjenje vašega električnega 

vozila varno, preprosto in predvsem hitro.

 Moč polnjenja do 22 kW

 Do petkrat hitrejše polnjenje kot z običajnim gospodinjskim vtičem.

 Preprosto in udobno upravljanje.

 Varna uporaba vključno z zaščitno funkcijo.

 Kakovostna izdelava.

 Vključno s polnilnim kablom (5m) z vtičem tipa 2.

Pridržujemo si pravico do sprememb in posodobitev tehničnih podatkov brez predhodnega obvestila. Vrednosti, zmogljivosti, drugi podatki, slike in risbe, navedeni v tem podatkovnem listu, prospektih in 
drugi dokumentaciji ponudbe, so namenjeni samo ponazoritvi ter se lahko kadar koli prilagodijo ali spremenijo. Če podatki niso izrecno označeni kot zavezujoči, zanje ne jamčimo. Če ni drugače navedeno, 
gre za nezavezujoče, nekartelne priporočene cene. Veljajo podatki v zavezujočem sprejemu ponudbe ali kupoprodajni pogodbi. Ne prevzemamo odgovornosti za tiskarske napake in napake v postavitvi.            

Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, SI-1000 Ljubljana 
www.moon-power.si, moonpower@porsche.si

Brezplačni telefon: 080 88 46

MOON Community (cena vsebuje 22% DDV)                                                              793,00 €


