
 
eMove EV bærbar lader 
Artikkelnummer: 502003

DEFA er sertifisert til kravene i både IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001.
    

eMove Mode 2 er en bærbar lader for elbiler som er laget med tanke på brukeren. 
Unike funksjoner, uovertruffen brukervennlighet og ekstrem holdbarhet for sikker 
lading når du er på farten.

Type 2
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* Sjekk nasjonale forskrifter og sikringstørrelser.

 

Effektiv kabelhåndtering: kabelklips og kabelholdere holder orden og gjør den praktisk å ta med seg
Robust og holdbar: Aluminiumsoverflate sikrer lang levetid, selv under tøffe forhold
Lett å sveive opp: Markedets mest fleksible kabel, selv i temperaturer ned til -40 °C
Fleksible monteringsalternativer: Bruk veggfestet som følger med produktet, eller heng fra krok
Sikker strømtilkobling: Den kontrollerer temperaturen i pluggen og kontrollboksen, og ladingen stopper hvis 
temperaturen blir for høy
Brukervennlig: intuitivt grensesnitt 
Strømjustering: brukeren kan redusere ladestrømmen for å beskytte infrastrukturen der kabelen er koblet til
Høy-modus: høy-modus gir raskere lading de første 120 minuttene (se tabell)

eMove – made with the user in mind.

eMove er tilgjengelig 
med smart tilbehør.
Sjekk defa.com

Artikkel-
nr.*

Normal 
strøm [A]

Høy strøm 
i 120 min [A]

Forhåndsinnstilt 
lav strøm  [A]

Total 
lengde [m]

Plugg
(med beskyttende jord)

IP- klassifisering
husholdnings- 
plugg

502003 10 15 8 6 CEE 7/7
Type E / Type F IP44

Tekniske spesifikasjoner

Klassifiseringer Se varenummerliste

Merkespenning 230 V AC (1-faset, 50–60 Hz)

Ladetype Mode 2

Plugg for tilkobling til rutenett fra stikkontakt Se tabell

Tilkobling til bil Type 2

RCD 30 mA AC og 6mA DC

Type strømnett Sømløst TN- og IT-strømnett

Beskyttelse mot overoppheting I ICCB og lokal plugg

Driftstemperatur [°C] -40 °C til +50 °C 

Oppbevaringstemperatur  [°C] -50 °C til +85 °C

Størrelse ICCB (L x B x H) 310 x 85 x 55 mm

Materiale, kontrollboks (ICCB)
Aluminium med dobbeltbeskyttet endedeksler 

i plast

IP-klassifisering, bilplugg IP 67

IP-klassifisering, kontrollboks (ICCB) IP 67

Vekt 2,1 kg

Sertifisering  CE, IEC 61851, IEC 62752, IEC 62196

Resirkulering EE-avfall

 

eMove EV bærbar lader
Mode 2 I Type 2


