Зарядні рішення
для дому та бізнесу.

The power
to change
mobility.

Просте зарядне рішення для Вашого електромобіля

MOON Wallbox Basic
Швидке та безпечне заряджання
• Потужність заряджання до 11кВт
• В п’ять разів швидше заряджає ніж звичайна побутова розетка
• Просте та зручне користування
• Безпечне користування
• Висока якість виробу
• Комплектується кабелем для заряджання Тyp 2, довжиною 4 м.

100 % безтурботність
MOON пропонує індивідуальні рішення для вашого входу в електронну мобільність.
Девіз - plug & play: зарядні рішення прості у використанні. Їх також можливо поєднувати з існуючою
фотоелектричною системою. Цілісний підхід забезпечує зручну та безпечну зарядку та ефективність.
Продукція MOON сумісна з широким асортиментом марок автомобілів.

Найкращі рішення
Технології, дизайн, функціональність та простота в підключенні, об’єдналися у найсучасніших
зарядних рішеннях у світі.

Що я маю враховувати при купівлі Wallbox?
Залежно від існуючого будинку та бажаного електромобіля, слід дотримуватися таких параметрів:
потужність зарядки настінного Wallbox, бажана продуктивність зарядки транспортного засобу,
придатність електромережі будинку, інтеграція з рішеннями для «розумного дому» та інтеграція в
облікові системи.
Потужність – 11кВт
Потужність зарядки MOON Wallbox Basic вище, ніж у побутових розеток. Якщо більш детально,
то потужність зарядки становить 11 кВт, що приблизно в 5 разів вище ніж при підключенні до
побутової розетки. У той же час MOON Wallbox Basic є простим та комфортним в користуванні
зарядним пристроєм з безпечним керуванням, включаючи захисну функцію та кабель довжиною
4 метри для оптимального використання для зарядки вашого електромобіля.

Безпека
MOON Wallbox Basic забезпечує дотримання всіх нормативних вимог, щодо безпечного
використання.
Стандарти 100% безпеки при підключенні до вашого електромобіля.
Виявлення залишкового струму, захист від механічного удару, а також зручність використання
при температурі від -25 ° C до + 50 °, забезпечують оптимальні умови безпеки.

Якісний продукт „Зроблено в Німеччині“
Окрім зручного використання та відмінного співвідношення ціни та якості, MOON Wallbox Basic
гарантує задоволення під час користування продуктом для зарядки електромобіля.
Перевага MOON Wallbox Basic не тільки в тому, що він був розроблений в Німеччині, але й тому
що його країна-виробник є найбільшим світовим постачальником автомобілів.

Ефективна зарядка
MOON Wallbox Basic працює з ефективністю до 98%.
Це означає, що майже вся енергія, яка надходить у станцію зарядки, також повертається в
автомобіль як споживана потужність. Це економить час і гроші.

Як відрізняються типи з‘єднувачів?
При зарядці змінним струмом, використовують штекери Типу 1 (переважно для азіатських брендів)
та штекери Типу 2. Вилка Типу 2 - це стандартна зарядка для європейських виробників. Азіатський
CHAdeMO та європейський стандарт CCS є поширеними для заряджання постійним струмом

Як працює мій Wallbox?
В принципі, є два варіанти постачання електроенергії для вашого електромобіля: використання
існуючого договору про електроживлення або встановлення фотоелектричної системи. Завдяки
фотоелектричній системі ви виробляєте власну сонячну енергію та економите витрати на
електроенергію щодня. Надлишок сонячної електроенергії або надходить у домашнє сховище і може
бути використаний знову або безпосередньо у ваш електромобіль для зарядки акумулятора.
Під‘єднання Wallbox до фотоелектричної системи, пропонує додаткові переваги: виробляючи

власну
електроенергію на місці, ви стаєте більш незалежними від постачальника енергії.
Вибравши настінну зарядку MOON, ви вибираєте продукцію абсолютної якості, яка розроблена та
виготовлена в високотехнологічній Німеччині.

Поєднання MOON Wallbox та домашнього павер банку, незалежно від
фотоелектричної системи. Чи є в цьому сенс?
В основному, поєднання двох елементів може мати сенс навіть без підключення до фотоелектричної
системи, наприклад, якщо ви хочете тимчасово зберігати, більш дешеву, нічну електроенергію у
своєму домашньому сховищі, а потім використовувати її для заряджання вашого електромобіля.

MOON
Наші послуги
Персональна консультація на місці
Точний розрахунок
Індивідуальна пропозиція
Документальний супровід
Монтаж та під’єднання
Введення в експлуатацію
Після особистої консультації наші експерти
проводять детальну оцінку умов на місці. Перевірка
перед встановленням MOON включає такі заходи:
• Технічні поради щодо компонентів системи
• Документація поточного стану (фотодокументація,
звіти про випробування та вимірювання)
• Планування шляхів установки від підключення
будинку до потрібного місця установки

Варіанти встановлення Wallbox

Самостійне встановлення
Монтаж зарядної станції MOON Basic можливо здійснювати самостійно, згідно з інструкцією з експлуатації та з
дотриманням усіх можливих рекомендацій, щодо безпеки підключення електричних приладів до електромережі.
Встановлення фахівцем
Після отримання консультації від наших офіційних партнерів: ТОВ «Автомеханіка» та ТОВ «ТОКА», за телефонами
вказаними нижче, або звернувшись особисто, ви можете визначитись з одним із варіантів встановлення
зарядної станції MOON Basic. У випадку вибору встановлення зарядної станції фахівцями наших офіційних
партнерів ви можете замовити виконання ними, відповідних робіт на вказану вами адресу.
Встановлення зарядної станції MOON Basic за допомогою фахівців від офіційних партнерів, може включати в
себе:
1)

Перевірка/оцінка місця установки:
– прибуття та виїзд до клієнта;
– консультація щодо реалізації установки обладнання;
– процес погодження робіт з клієнтом;

2)

Монтаж та введення в експлуатацію:
– протягання кабелю живлення;
– укладання закладних для кабелю;
– повна установка та введення в експлуатацію зарядної станції;
– документування обсягу наданих послуг та факту їх виконання.

Вартість послуг визначається, виходячи з переліку робіт та матеріалів необхідних для встановлення зарядної
станції MOON Basic.
За більш детальною інформацією , щодо розрахунку послуг по монтажу зарядної станції, MOON Basic, будьласка звертайтесь до наших офіційних партнерів, які мають своїх представників у інших регіонах України:

ТОВ «Автомеханіка»

ТОВ «ТОКА»

03134, м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, 9

02098, м. Київ, Дніпровська набережна, 13

Тел. +38 044 223 5000

Тел. +38 044 222 66 88

vag@automechanica.com.ua

info@toka.energy

Інформація, пов’язана з комплектацією поставки, зовнішнім виглядом, характеристиками,
габаритами й вагою продуктів, актуальна на момент публікації матеріалів. Ми зберігаємо
за собою право вносити будь-які зміни в комплектацію поставки, дизайн і кольори без
повідомлення в межах постійного вдосконалення продуктів компанії MOON. Пропозиції щодо
комплектності, зовнішнього вигляду, експлуатаційних характеристик, розмірів і ваги виробів, а
також ілюстрації, технічні дані й інструкції з монтажу наведені для ринку Австрії й відповідають
інформації, наявній на момент друку. З огляду на можливість подальшого вдосконалення
продукції ми зберігаємо за собою право без попередження вносити зміни, що стосуються
комплектності, дизайну й кольорів. Деякі продукти можуть не постачатися в Україну.

Більш детальну інформацію про доступність запитуйте у офіційних представників.
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Можливе внесення змін; відповідальність за ймовірні неточності й помилки виключена.

