
eMove EV bärbar laddare för elfordon 
Artikelnr: 502003

DEFA är certifierat enligt kraven i IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.
    

eMove Mode 2 är en bärbar laddare för elfordon som har tillverkats med  
användaren i åtanke. Unika funktioner, oöverträffad användarvänlighet och extrem 
hållbarhet för säker laddning i farten.

Tekniska specifikationer

Märkdata Se listan med artikelnr

Märkspänning 230 V AC (1-fas, 50–60 Hz)

Laddstandard Mode 2

Kontakt för anslutning till elnät från uttag Se tabell

Anslutning till fordon Type 2

RCD 30 mA AC och 6 mA DC

GRID-type Sömlöst TN & IT-nät

Överhettningsskydd I ICCB & hushållskontakten

Drifttemperatur [°C] -40 °C till +50 °C 

Förvaringstemperatur [°C] -50 °C till +85 °C

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

Material manöverdosa (ICCB) Aluminium med dubbelskyddade plaständlock

IP-märkning fordonskontakt IP 67

IP-märkning manöverdosa (ICCB) IP 67

Vikt 2,1 kg

Certifiering  CE, IEC 61851, IEC 62752, IEC 62196

Återvinning EEE-avfall

Type 2

E00 HG 14.03.2022

* Kontrollera nationella bestämmelser och din säkringsstorlek, för vilken produkt som ska användas i ditt land.
 

Effektiv kabelhantering: Kabelklämmor och kabelhållare ser till att kabeln hålls ren och är smidig att ta med.
Robust och hållbar: Aluminiumhuset säkerställer lång livslängd för produkten, även under tuffa förhållanden.
Lätt att rulla upp: Marknadens mest flexibla kabel, även vid temperaturer ner till -40 °C.
Flexibla monteringsalternativ: Använd väggfästet som medföljer produkten eller häng laddaren från en krok.
Säker strömanslutning: Kontrollerar temperaturen i hushållskontakten och manöverdosa. Laddningen stoppas  
om temperaturen blir för hög.
Användarvänligt: Intuitivt gränssnitt. 
Strömjustering: Användaren kan minska laddningsströmmen för att skydda infrastrukturen där kabeln är ansluten.
Högläge: högläget ger snabbare laddning under de första 120 minuterna (se tabell).
eMove – made with the user in mind.

eMove finns tillgänglig 
med smarta tillbehör.
Se efter på defa.com

Artikelnr* Normalt 
värde [A]

Högt värde i 
120 min [A]

Förinställt 
lågt värde [A]

Total 
längd[m]

Hushållskontakt 
(med skyddsjord)

IP-klassificering 
kontakt 

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