
eMove bærbar oplader til elektriske køretøjer 
Artikelnummer: 502125

DEFA er certificeret iht. kravene i IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001.
    

eMove Mode 2 er en bærbar oplader til elektriske køretøjer, der er udviklet med tanke 
på brugeren. Unikke funktioner, suveræn brugervenlighed og ekstremt god holdbar-
hed garanterer sikker opladning, når du er på farten.

Type 2

Tekniske specifikationer

Klassificeringer Se listen over varenumre

Nominel spænding 230 V AC (1-faset, 50-60 Hz)

Opladningstype Mode 2

Stik til elnettilslutning via kontakt Se tabel

Tilslutning til køretøj Type 2

RCD 30 mA AC og 6 mA DC

GRID-type Seamless TN & IT-grid

Overophedningsbeskyttelse I ICCB & husstandsstikkontakt

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

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

Størrelse ICCB (LxBxD) 310 x 85 x 55 mm

Styreboksens materiale (ICCB)
Aluminium med dobbeltbeskyttede

plastickendepropper

IP-klassificering køretøjsstik IP 67

IP-klassificering styreboks (ICCB) IP 67

Vægt 2,1 kg

Certificering  CE, IEC 61851, IEC 62752, IEC 62196

Genbrug EEE-affald

E00 HG 15.03.2022

* Undersøg reglement for dit land og din sikring for hvilke produkt der kan benyttes.

Ryddelig kabelopbevaring: Kabelklemmer og ledningsholder holder kablet rullet pænt sammen, så det er 
nemt at tage med.
Robust og holdbar: Aluminiumkabinettet sikrer en lang levetid, selv under barske forhold
Nemt at rulle sammen: Markedets mest fleksible kabel, selv ved temperaturer på ned til -40 °C
Fleksibel montering: Brug det medfølgende vægbeslag, eller hæng opladeren op på en krog
Sikker strømtilslutning: Opladeren overvåger temperaturen i stikkontakten og styreboksen og stopper  
opladning, hvis temperaturen bliver for høj
Brugervenlig: Intuitiv grænseflade 
Spændingsjustering: Brugeren kan reducere ladestrømmen for at beskytte infrastrukturen på det sted, hvor  
kablet er tilsluttet
Høj tilstand: Høj tilstand giver hurtigere opladning i de første 120 minutter (se tabel)
eMove – made with the user in mind.

eMove fås med smart 
tilbehør.
Besøg www.defa.com

Artikkel-
nr.*

Normal 
klassificering 
[A]

Høj 
klassificering 
i 120 min [A]

Forudindstillet 
lav klassificering 
[A]

Samlet 
længde 
[m]

Stik til brug i hjemmet 
(med beskyttelses-   
jording)

IP-
klassifikation, 
stik 

502125 6 9 6 6
Dansk stik
DS 60884-2-D1 
DK2-1a, Type K

IP 20
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