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Kompletní sada POWER2Go 2.0

Kompletní sada POWER2Go 2.0

Nabíjecí kabel POWER2Go 2.0 se dodává v kompletní sadě s osvědčenými 
konektorovými nástavci a taškou. Díky celé řadě inteligentních funkcí se jedná 
o ideální „mobilní wallbox“. Integrované rozhraní WLAN umožňuje propojení 
nabíječky s cloudem a ovládání a správu nabíjecích procesů prostřednictvím 
aplikace.  S pomocí konektorových nástavců – s automatickým rozpoznáním 
– můžete kdykoliv odebírat proud ze všech zásuvek schválených v EU 
s nabíjecím výkonem až do 22 kW.

– Nabíjení elektromobilů ze všech zásuvek CEE v Evropě 
– Ovládání prostřednictvím aplikace s Bluetooth a WLAN 
– Pohodlné přepravování v tašce



TECHNICKÉ ÚDAJE

Elektrické parametry

Normy/směrnice EN 62752; EN 62196; EN 60309

Síťové připojení 1fázové až 3fázové, 400/230 V; až 32 A, 50 Hz

Zákazník musí poskytnout Zásuvku CEE včetně jištění

AC nabíjecí výkon max. 22 kW

Jmenovité napětí 400 V

Nabíjecí zásuvka dle IES 62196-1 Kabel typ 2

Detekce DC chybového proudu 6 mA

Mechanické parametry

Rozměry D × Š × V: 216 × 90 × 64 cm (pouzdro), celková délka: 5 m

Elektrická třída ochrany I

Třída krytí pouzdra IP67

Ochrana proti mechanickému nárazu IK10

Okolní teplota -40 až +70 °C

Výbava

Měření energie integrované

Inteligence inteligentní řízení nabíjecích procesů, automatické 
protokoly o nabíjení apod.

Komunikace prostřednictvím WLAN a Bluetooth Low Energy (BLE)

Rozsah dodání Nabíjecí kabel + 3 nástavce + taška

Přídavné funkce Power2Go 2.0 PRO

GSM modul integrovaná elektronická SIM karta pro mobilní 
internetové připojení a ovládání prostřednictvím aplikace

GPS pro podrobné místně přiřaditelné protokoly o nabíjení

VŠE Z JEDNOHO ZDROJE.  
MOON váš specialista na komplexní řešení v oblasti elektromobility

Přejete-li si poradenství k nabíjecím stanicím, fotovoltaickým zařízením nebo domácím 
a průmyslovým akumulátorům, neváhejte nás kontaktovat.

Porsche Česká republika s.r.o.
Radlická 740/113d
158 00 Praha 5
Tel: +420 251 033 210-1
E-mail: office@moon-power.cz
web: www.moon-power.cz

Chyby tisku a sazby vyhrazeny. Pokud není uvedeno jinak, jedná se o nezávazné, nekartelové doporučené ceny. Stav 05/2021. Vyhrazujeme si právo na technické změny a aktualizace. 
Hodnoty, výkony a ostatní údaje uvedené v tomto datovém formuláři, prospektech a jiných nabídkových podkladech, včetně obrázků nebo nákresů jsou pouze vzorové a podléhají 
průběžnému upravování a přizpůsobování. Pokud nebyly údaje námi výslovně označeny jako závazné, pak na tyto údaje nelze pohlížet jako na závazný příslib. Platí údaje v závazné objednávce 
nebo kupní smlouvě.


