
Charge Amps Halo
E S TA Ç Ã O  D E  C A R R E G A M E N T O

A Charge Amps Halo é pequena, 
mas muito potente. Com a classifi-
cação IP mais alta do mercado, um 
bom design com formas compac-
tas e uma tomada Schuko extra, 
não é de admirar que a Halo seja o 
nosso artigo que mais vende.

A Halo tem uma luz LED para orientação em condições 
de reduzida visibilidade, um cabo fixo flexível e dobrá-
vel, mesmo a temperaturas até -25 °C, uma tomada 
Schuko extra para aquecedor do interior da viatura e 
a classificação IP mais alta do mercado (IP 66). Muito 
simplesmente, esta estação de carregamento foi feita 
para enfrentar os climas mais extremos.

Software otimizado para carregamento 
em residências e escritórios
Naturalmente, a Halo pode ser ligada à Internet e é 
disponibilizada com o software necessário. Exatamente 
como no seu smartphone, as atualizações são enviadas 
over-the-air, para nos assegurarmos que a estação de 
carregamento tem sempre o software mais recente, 
com todas as suas funções. O software gere todas as 
funções da Halo e guarda todo o histórico para apresen-
tação de relatórios ou estatísticas.

A mais alta classificação IP do mercado

Ligada ao serviço nuvem

Fabricada em alumínio reciclado

Tomada Schuko extra 

Cabo fixo com 7,5 m



 
DADO S  T É C N I C O S

-25 °C a +45 °C 

Modo 3

Proteção CD integrada na estação de carregamento. É necessário um dispositivo diferencial tipo A 
 
 
Tensão monofásica para trifásica, corrente e potência (conforme a Diretiva 2014/32/UE, relativa a instrumentos de 
medição) 

IP 66
 
7,5 m de comprimento, reforçado. Diâmetro: 11 mm (Halo 3,7 kW) ou 13 mm (Halo 7,4 kW e 11kW) ±0,5 mm

Halo: 262,4 x 159,4 x 203,2 mm. Tomada de carregamento: 81 x 125 x 88 mm

4 kg

Temperatura operacional:  

Norma de carregamento: 

Proteção contra correntes  
de falha: 

Medição de energia:  
 

Classificação IP: 
 
Cabo:
 
Dimensões (L x E x A): 

Peso:

Versão Halo 

3,7 kW

7,4 kW

11 kW

Tensão de alimentação 

230/400 V 50 Hz 16 A

230/400 V 50 Hz 32 A

230/400 V 50 Hz 16 A

Fases

monofásica  

monofásica  

trifásica

Corrente Elétrica 

monofásica 16 A** 

monofásica 32 A**

trifásica 16 A

Ficha  

Tipo 1 ou tipo 2 

Tipo 1 ou tipo 2    

Tipo 2***

Tomada Schuko/elétrica 

Sim*

Não

Sim*

*A tomada elétrica/Schuko foi totalmente removida em alguns mercados. 
**Ligação trifásica para troca simplificada de fases ativas e estabilização. 
***Pode ser fornecida com cabo monofásico tipo 1. 


