Fişă tehnică produs

EVH2S3P02K

Caracteristici

EVlink pt caseta de perete - 3.7 kW - T2 iesire priza
- statie incarcare

Caracteristici Principale
Gama

EVlink

Nume produs

EVlink Wallbox

Tip produs sau componenta

Charging station

Nume scurt al dispozitivului

EVH2

Descrierea polilor

1P + N

Mod de montare

Montare pe perete

Tip oferta

Standard

Tensiunea nominala de iesire

3.7 kW 16 A

Numar priza

1

Tip de iesire

Socket-outlet T2

Access control system

Key

[Us] tensiune nominala de alimentare

220...240 V c.a. 50/60 Hz

Sistem de legare la pamant

TN
TT

Numar de intrari

1

Tip de intrare

Contact pentru power limitation
Contact pentru delayed charging

Tip de control

1 white button, function: stop/restart
Green button, function: cable unlocking

Semnalizare locala

1 multi-colour LED, function: status indication

Inaltime

480 mm

Latime

331.5 mm

Adancime

170 mm

Greutate produs

5.6 kg

Culoare

Alb RAL 9003
Grey RAL 7016

Standarde

IEC 61851-1
IEC 61851-22
IEC 62196-1
IEC 62196-2

Certificari produs

CE
CB

Informaţiile oferite în această documentaţie conţin descrieri generale şi caracteristici tehnice legate de produsele prezentate.
Această documentaţie nu este un substitut pentru şi nu trebuie folosită pentru a determina compatibilitatea şi fiabilitatea acestor produse în aplicaţiile specifice ale clienţilor.
Este de datoria utilizatorului sau a integratorului să efectueze analiza completă de risc, evaluarea şi testarea produselor pentru utilizarea în aplicaţiile specifice.
Schneider Electric Industries SAS şi filialele sale nu pot fi răspunzătoare pentru întrebuinţarea greşită a informaţiilor conţinute în această documentaţie.

Complementare

Mediu
grad de protectie IP

IP54 conformitate cu SR EN 60529

grad de protectie IK

IK10 conformitate cu IEC 62262

temperatura de utilizare

-30...50 °C

temperatura de depozitare

-40...80 °C

umiditate relativa

5...95 %

Durabilitatea ofertei
Sustainable offer status

Green Premium product

RoHS

Compliant - since 1514 - Schneider Electric declaration of conformity

REACh

Referinta nu contine SVHC peste prag

Profil de mediu pentru produs

Disponibil

1/2

Instructiuni sfarsit de viata produs

Disponibil

2/2

