Technický list řady výrobků

BATTERYcharge 5PIN | 1PHASE | 32 AMP
Nabíjecí kabel pro elektromobily a plug-in hybridní vozidla

Type 2 do Type 1
Nabijte doma nebo na
cestáchType 2 to Type 15PIN |
1PHASE

32 Ampere
Připojuje se k jakékoli
nabíjecí jednotce nebo
stanici s připojením 32A (1
fáze) typu 2

7.2 kWh
Nabije 60kW baterii přibližně
za 8 hodin

Délka kabelu 5 m
Ergonomické rukojeti pro
optimální manipulaci a délka
kabelu 5 metrů

Vydejte se s OSRAM do budoucnosti bez emisí
Objevte svět elektromobilů s OSRAM. Nabijte své plně
elektrické nebo plug-in hybridní vozidlo typu 1 na jakékoli 32
A nabíjecí stanici (1 fáze) vybavené zástrčkou typu 2. Nabíjecí
kabel je vybaven ergonomickými držadly pro optimální
manipulaci a má délku kabelu 5 metrů. Je vhodný pro použití
na veřejných nabíjecích stanicích i doma. Nabíjecí kabely jsou
navíc vybaveny ochrannými krytkami proti prachu a testovány
na vodotěsnost podle IP65 a odolnost proti nárazům podle
IK10. I po připojení jsou elektrické kontaktní body chráněny
proti vniknutí prachu a stříkající vody podle IP65 a IK10.
Součástí dodávky je také odolný kompaktní úložný vak, do
kterého se kabel po nabití úhledně uloží. Kromě toho je
výrobek certifikován TÜV a CE a má 2letou záruku*
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Technické údaje

Informace o produktu

Parametry

Rozměry & váha

Popis výrobku

Odkaz na
objednávku

Number Of Phases

Jmenovitý
výkon

Jmenovité
napětí

Výška

Šířka

BATTERY charge 5PIN | 1PHASE | 32
AMP

OCC13205

1

7200 W

240 V

130,0 mm

55,0 mm

Životnost

Certifikáty &
standardy

Environmental
information
Information
according Art. 33 of
EU Regulation (EC)
1907/2006 (REACh)

Popis výrobku

Délka

Záruka

IK Class

Date of Declaration

BATTERY charge 5PIN | 1PHASE | 32
AMP

5000 mm

2 years

IK10

30-09-2022

Popis výrobku

Primary Article
Identifier

Declaration No. in
SCIP database

BATTERY charge 5PIN | 1PHASE | 32
AMP

4052899624146

In work
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Doporučení k použití:
Podrobnější informace o aplikaci a grafice najdete v datovém listu produktu a pokynech pro uživatele
* přesné podmínky najdete na:
www.osram.cz/am
Pokyny k použití
Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.
Vyloučení odpovědnosti
Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější
vydání.
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