
A Webasto Pure előnyei:
�� Állítható töltési teljesítmény 3,7 kW-tól 22 kW-ig,  

4,5 méter hosszú rögzített kábel
�� Akár 10x gyorsabb töltés, mint a szabványos Schuko csatlakozók 

esetén (max. 16 A)
�� Egyszerű és kényelmes használat
��Maximális elektromos biztonság a kialakított védelemnek 

köszönhetően
�� Kedvező ár és kiemelt szakmai segítségnyújtás
�� Egyedi, magas minőségű kivitelezés
�� Német minőség

Webasto Pure töltőállomás
Egyszerű | Biztonságos | Kényelmes | Gyors
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Fali doboz t = 116 mm 
beépítési szinttel együtt

225 mm
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Webasto Thermo & Comfort Hungária Kft.
1135 Budapest, Szent László út 73.
Magyarország
Tel: +36 1 350 2338
E-mail: info@webasto.hu

Műszaki adatok
Elektromos adatok

Névleges áramerősség (A) (konfigurálható érték) 16 vagy 32
3 vagy 1 fázisú 

Hálózati feszültség (Európa) 230 V 1 AC
230 / 400 V 3 NAC 

Hálózati frekvencia (Hz) 50

Túlfeszültség kategória III szerint EN 60664 

Védelmi besorolás  IEC 61508 

Érintésvédelmi osztály I. osztály

Maradékáram védelmi eszköz RDC - MD áramérzékenység DC zárlat védelem 6 mA   
az épületvédelemhez szükséges beépíteni RCD IN=30 mA Typ A

Csatlakozók

Kábelcsatlakozó aljzat Falra szerelt vagy süllyesztett 

Kábel keresztmetszet Szabványos beépítés esetén a minimális keresztmetszet
- függ a kábeltől, valamint a beépítés módjától

- 6 mm² (16 A esetén) és 10 mm² (32 A esetén)

Csatlakozási technológia IEC 62196-2

Tápegység csatlakozás Csatlakozás: 
– merev (min.-max): 2,5 – 16 mm² 

– flexibilis (min.-max): 2,5 – 16 mm² 
– AWG [kábelre vonatkozó amerikai norma] (min.-max): 13 – 6 

– flexibilis (min.-max) érvég csatlakozóval műanyag házzal vagy nélküle:  
2,5 – 10 / 2,5 – 10 mm² 

Kábel Töltőkábel Type2 csatlakozóval: 32 A / 400 VAC-ig 
 az EN 62196-1 és EN 62196-2 szerint 4,5 m hosszú rögzített kábellel felszerelve 

Kimeneti feszültség (V) 230 / 400 VAC

Töltési teljesítmény (kW)  3,7 – 22 (állítható) 

Funkciók

Zár   Kulcsos kapcsoló

Kijelző RGB LED

Üzemelés Kapacitív nyomógomb

Interfészek –

Mechanikus adatok

Méret (Szélesség × Magasság × Mélység) (mm) 
beépítési szinttel együtt

225 x 447 x 116

IP-védelmi eszköz  IP54 

Védelem a mechanikai hatások ellen  IK10 

Környezeti feltételek

Üzemelési hőmérséklet tartomány (°C) -25-től +55-ig
(közvetlen napfény nélkül) 

Reagálás a hőmérséklet változásokra Üzemi hőmérsékleti tartományon belül a töltőállomás folyamatosan rendelkezésre áll.  
Hőmérséklet túllépés esetén a töltési áram

fokozatosan 16 A-re csökken, ilyen esetben a töltés le is állhat.
Hűtési fázis után a töltési folyamat automatikusan újraindul.

Tárolási hőmérséklet tartomány (°C) -25-től +80-ig 

Megengedett relatív páratartalom (%) 5-től 95-ig nem lecsapódó 

Hűtőrendszer Passzív

Magasság (m) tengerszint feletti magasság max. 3.000  


