
Všade rýchle a bezpečné nabíjanie s kompletnou súpravou MOON2Go

MOON POWER

Kompletná súprava MOON2Go 
Kompletná súprava MOON2Go obsahuje nabíjačku MOON2Go so sú-

pravou adaptérov, tvorenou troma rozličnými zástrčkovými adaptérmi. 

Nabíjačka MOON2Go je prvý „wallbox“, ktorý sa dá niekoľkými pohyb-

mi zmeniť na mobilnú nabíjačku. Vďaka normalizovaným prípojkám 

CEE sa súprava MOON2Go dá použiť spôsobom Plug & Play. Pomocou 

zástrčkových adaptérov – s automatickým rozpoznávaním – môžete 

kedykoľvek odoberať elektrický prúd zo všetkých zásuviek schválených 

v EÚ s nabíjacím výkonom až do 22 kW.

✓ Nabíjací výkon až do 22 kW (1/2/3-fázové nabíjanie)

✓  Dá sa použiť v každej štandardnej elektrickej zásuvke 

✓  Automatické rozpoznávanie adaptéra 

✓  Nastaviteľný nabíjací prúd 

✓  Dá sa ovládať z mobilu cez aplikáciu – dostupné pre Android a iOS

✓ Ochrana pred krádežou a manipuláciou

✓ Komfortná taška na uskladnenie a prenášanie

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek urobiť technické zmeny alebo aktualizáciu. Hodnoty, výkony a ostatné údaje, obrázky alebo kresby, uvedené v tomto produktovom liste, 
prospektoch a ostatných ponukových podkladoch sú iba príkladmi a podliehajú priebežnému prepracovaniu a prispôsobeniu. Ak sme údaje výslovne neoznačili ako záväzné, 
tieto údaje nepredstavujú nijaký prísľub. Platné sú údaje v záväznej objednávke alebo kúpnej zmluve.

Elektrické parametre

Menovitý prúd 32 A

Menovité napätie 230 V/400 V 50 Hz

Maximálny nabíjací výkon do 22 kW

Systém prúdovej ochrany (FI) AC 30 mA, DC 6 mA (EN 62752)

Nabíjací režim Mode 2 podľa EN 62752

Konektivita

Pripojenie Bluetooth Bluetooth Low Energy (BLE)

Mechanické údaje

Rozmery* 215 x 90 x 84 mm

Hmotnosť 4 kg vrátane kábla

Ochranná trieda IP IP66

Prevádzkové podmienky

Rozsah vonkajšej teploty** -30 až +50 °C 

Relatívna vlhkosť vzduchu 5 až 95 %

Pripojenie

Zásuvka vozidla Typ 2 (IEC62196) voliteľne: Typ 1 (SAEJ1772)

TECHNICKÉ ÚDAJE

* Teleso nabíjačky bez kábla
** Zásuvka CEE: -25 až +40 °C

230 V
1-fázová zásuvka

2,3 kW
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  3,7 kW

400 V
3-fázová zásuvka

11 kW

400 V
3-fázová zásuvka

22 kW

Možnosti pripojenia pre:



Poradenstvo, kontrola pred inštaláciou, príprava infraštruktúry,
inštalácia vrátane uvedenie do prevádzky, podpora a údržba:

MOON – Váš expert pre komplexné riešenia 
                  súvisiace s elektrickou mobilitou.

VŠETKO Z JEDNEJ RUKY

www.moon-power.sk 

Chyby tlače a sadzby sú vyhradené. 

Ak nie je uvedené inak, ceny sú odporúčané predajné ceny.


