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   Policarbonat 

   L  lăcuit 

Stație de încărcare Ion Wallbox pentru încărcarea vehiculelor electrice în sectorul privat ca 

punct unic de încărcare. Potrivit pentru montarea fixă pe perete în interior sau în zonă exterioară 

protejată. 

 
• încărcare în modul 3 conform IEC 61851-1 
• alimentare cu una, două și trei faze 
• potrivit pentru rețele TN și TT 
• monitorizare integrată a temperaturii 
• monitorizare curent rezidual DC 
• informații de stare prin afișaj LED 
• precablat gata pentru conectare 
• inclusiv cablu de încărcare de 5 m cu mufă de încărcare de tip 2 și suport pentru cablu 
• alimentare de sus sau de jos 
• elemente de design din oțel inoxidabil 
• puterea de încărcare poate fi limitată la o valoare fixă, setată din fabrică 11 kW 
• protocol Modbus RTU prin interfața RS-485 pentru comunicare bidirecțională 

 
Date de bază 

 Art.-Nr. 6570020 

Tip WB AC BL 

Denumire 1 Wallbox 

Denumire 2 Basic 

Dimensiuni 330x300x127 

Culoare negru 

Material Policarbonat 

Abreviere material PC 

Suprafață lăcuit 

Abreviere suprafață L 

Unitate min de vânzare 1 buc 

Greutate  613,20 kg/100 Buc. 

Date tehnice 

  

Lățime 300,00 mm 

Înălțime 330,00 mm 

Adâncime 127,00 mm 

Număr de faze utilizabile 3 - trifazat 

Putere  max 22,00 kW 

Putere de încărcare max 22,00 kW 

Tip de montaj Montaj pe perete 

Funcție de control acces 

Protecție la supratensiune 

Număr de puncte de încărcare 1 

Numărul de prize CEE 0 

Numărul de prize SCHUKO 0 

Numărul de fișe de 

încărcare CHAdeMO 

0 

Numărul de fișe de încărcare 

GB AC 

0 

Numărul de fișe de încărcare 

GB DC 

0 
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Date tehnice 

 Numărul de fișe de încărcare 

CCS de tip 1 

0 

Numărul de fișe de 

încărcare Tip 1 

0 

Numărul de fișe de 

încărcare Tip 2 

1 

Numărul de fișe de 

încărcare CCS de tip 2 

0 

Număr prize de încărcare GB 0 

Numărul de prize de 

încărcare Tip 2 

0 

Numărul de prize de 

încărcare Tip 3 

0 

Număr întrerupătoare circuit 
RCD de tip A 

0 

Număr întrerupătoare circuit 
RCD de tip B 

0 

Cu contor de energie 

Cu cutie de conectare la 

casă (HAK) 



Interfață de comunicare 

Cu managementul sarcinii 

Cu întrerupător de circuit 

Grad de protecție IP66 

Grad de protecție IK IK08 
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