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EVMOTIONS Gamma EVSE Type2 (max. 16A) Elektromos autó
mobil töltőállomás

Elektromos autó EV töltő Type2 1 fázis (3,7kW)

EVMOTIONS Gamma EVSE Type2 (max. 16A) EV töltőkábel a tökéletes választás az
elektromos autód feltöltéséhez! A kábel kiváló minőségű anyagból készült, és 5 méter hosszú, így
lehetővé teszi az autó feltöltését akár a garázsban, akár a kertben. A kábel feszültség- és
áramerősség-védelmet biztosít, így garantáltan biztonságosan töltheted az autódat. EVMOTIONS
Gamma EVSE Type2 (max. 16A) EV töltőkábel kompatibilis minden elektromos járművel, így
nem kell aggódnod a kompatibilitás miatt. Ne vesztegesd az időt más töltőkábelek után kutatva,
válaszd az EVMOTIONS Gamma EVSE Type2 (max. 16A) EV töltőkábelt az evmotions.hu-ról,
és tapasztald meg a kényelmet és biztonságot, amit az kínál!

Elektromos autó akkumulátor töltő
Töltés késleteséi funkció (maximum 10 óra)
Elektromos autók szabványos akkumulátor töltője Type2 csatlakozással
LCD kijelező, megjeleníti az aktuális töltési áramerősséget, hőmérsékletet és az áram fogyasztást
is
IP55 védelmi szint (Káros porbehatás ellen védett, kisnyomású vízsugár ellen védett minden
irányból)
1. Mennekes (Type-2)
2. Schuko 230V Szabványos hálózati csatlakozó
Kábelhossz: 5 méter
Fázisok száma: 1
Áramerősség fázisonként: 8-10-13-16 A (változtatható)
Az utolsó töltéskor használt áramerősséget megjegyzi, nem szükséges töltésenként állítani
Ez a töltőállomás túláramvédelemmel, túlfeszültség-védelemmel, szivárgásvédelemmel és
túlmelegedés-védelemmel rendelkezik
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Max. teljesítmény: 3,7 kW
Töltő oldali csatlakozó: 230V szabványos
Autó oldali csatlakozó: Type 2 - IEC 62196
A kábel rendelkezik, TÜV, CE, UL jóváhagyásokkal.
Túlmelegedés elleni védelem beépítve
Ezzel a kábellel lehet tölteni otthon a Type2 csatlakozóval felszerelt elektromos autót
Kábel vastagság: 3*2.5 mm² + 2*0.5 mm²
Kompatibilis többek között az alábbi népszerű autó típusokkal:
Audi | BMW | Chevrolet (EU) | Cupra | Dacia | DS | Fiat | Ford | Honda | Hyundai | Jaguar | JEEP |
Kia | Land Rover | Mazda | Nissan | Mercedes | MG | Mini | Mitsubishi | Opel | Peugeot | Polestar |
Porsche | Renault | SMART | Skoda | Suzuki | Tesla (EU) | Toyota | Volvo | Volkswagen ...
Tápfeszültség: 230V
Méretek: 100 x 6000 x 84 mm
Tömeg: 2 kg
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