Wij zijn Wallbox.
Onze innovaties
versimpelen de
elektrische transitie.
Makkelijk

Geef je bedrijf een boost en ga voor
slim opladen
Power Sharing
Met Power Sharing verdeel je een bepaalde hoeveelheid stroom
zo efficiënt mogelijk over alle aangesloten laders.
MAKKELIJK OP TE SCHALEN: Sluit tot 24 laders aan op
de hoofdlader.

Uitzonderlijke laders die makkelijk te bedienen zijn.

MAXIMALE FLEXIBILITEIT: Werkt voor elk soort installatie,
met een communicatiebereik tot 250 meter

Snel

OPTIMALISEER HET GEBRUIK: Ongebruikte energie,
bijvoorbeeld wanneer één auto volledig opgeladen is, wordt
automatisch aan een andere auto toegewezen.

8 keer sneller laden dan met een conventionele stekker.

22 kW

Slim
Maximalisatie van je ROI door optimalisatie van het
laadproces.

Schaalbaar
Toekomstbestendige laadoplossingen die met uw bedrijf
meegroeien..

Verbonden
De status van verschillende laders beheren, in real-time.

Ervaren
De oplossingen van onze experts voorzien in de wensen
van elk bedrijf.

12 kW

12 kW

12 kW

Totale capaciteit van
de infrastructuur: 36 kW

Wallbox Slim laden
voor bedrijven

Dynamic Power Sharing
Dynamic Power Sharing zorgt voor een continue meting van het
beschikbare vermogen van het laadnetwerk en een dynamische
distributie over alle laders. Hiermee is het mogelijk om verschillende elektrische voertuigen tegelijk op te laden in minder tijd
en wordt het beschikbare vermogen van het gebouw op een
efficiëntere en evenwichtigere manier gebruikt.
MAXIMALISEER JE ROI: DPS verlaagt de installatie- en
operationele kosten door egalisatie van de piekbelasting.
VERLAGING VAN KOSTEN: Door kosten te drukken op
het gebied van energieverbruik en installatie kunt u geld
besparen voor uw bedrijf en klanten.
SNELLER OPLADEN: Verkort de oplaadtijd door efficiënt
gebruik van het beschikbare vermogen.
Service van 8:00 tot 20:00 op werkdagen: (+)31 20 2410845
NL +31 852084830 - BE +32 78480277

COPPER SB

COMMANDER 2

MYWALLBOX

ACCESSOIRES

Fantastisch ontwerp,
maximale flexibiliteit

Geavanceerde functies,
eenvoudige interface

Slim opladen:
bespaar energie en geld

Onyx
ALGEMENE SPECIFICATIES
Model

Onyx

Afmetingen

400x1700x174 mm

Gewicht

45 kg

COMPATIBEL MET DE

Prijs vanaf:
€890,excl. BTW

Gemakkelijke toegang

Geef meerdere gebruikers toegang via de RFID-kaart
of de MyWallbox app

Veilig opladen

Geïntegreerde DC-beveiliging ter bescherming van
uw laadinstallaties.

Maximale veiligheid en flexibiliteit
Geïntegreerd stopcontact welke compatibel is met
stekkertype 1 en 2.

Prijs vanaf:
€1090,excl. BTW
Het zeven-inch touchscreen van de Commander
biedt een persoonlijke en veilige interface voor elke
gebruiker.
Maak meerdere gebruikersprofielen aan en plan opladen
op momenten dat tarieven lager zijn.

Verbonden

Inzicht in elke laadsessie via bluetooth en wifi-verbinding
met de MyWallbox app en portal.

ALGEMENE SPECIFICATIES

ALGEMENE SPECIFICATIES
Lader
Stekker
Oplaadmodus
Afmetingen
Gewicht
Kabellengte

AC
Type 1 of type 2 (7.4 kW) / type 2 (11 kW and 22 kW)
Modus 3
221x152x115 mm (zonder kabel)
2,4 kg (zonder kabel)
5 m (7 m optioneel)

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Maximaal vermogen

Maximaal vermogen

7.4 kW (enkelfasig) / 22 kW (driefasig)
Maximale stroomsterkte 7,4 kW 32 A (1P) / 11 kW 16 A (3P) / 22 kW 32 A (3P)
Laadstroom configureerbaar van 6 A tot 32 A
Aardlekbescherming Ja

7.4 kW (enkelfasig) / 22 kW (driefasig)
Maximale stroomsterkte 7,4 kW 32 A (1P) / 11 kW 16 A (3P) / 22 kW 32 A (3P)
Laadstroom configureerbaar van 6 A tot 32 A
Aardlekbescherming Ja

GEBRUIKERSINTERFACE

GEBRUIKERSINTERFACE

Statusinformatie lader RGB LED / myWallbox-app / myWallbox-portal
Gebruikersinterface myWallbox-app / myWallbox-portal
Gebruikersidentificatie RFID / myWallbox-app

Statusinformatie lader RGB LED / Scherminformatie / myWallbox-app / portal
Gebruikersinterface 7” touchscreen / myWallbox-app / myWallbox-portal
Gebruikersidentificatie Pincode / RFID / myWallbox-app

CONNECTIVITEIT

CONNECTIVITEIT

Connectiviteit

Bluetooth / Wi-Fi / Ethernet / 4G (Optioneel)

Copper SB

Quasar

ABONNEMENTSVERGELIJKING:

Gecontroleerd opladen

Lader
Stekker
Oplaadmodus
Afmetingen
Gewicht
Kabellengte

AC
Type 2 (shutter optioneel)
Modus 3
260x192x113 mm
2 kg
Niet van toepassing

Commander 2

Gemakkelijk in gebruik

Connectiviteit

Bluetooth / Wi-Fi / Ethernet / 4G (Optioneel)

Basic

Standard

Business

GRATIS

4,5€ (excl BTW)*

6,5€ (excl BTW)*

Beheer alle laders van uw bedrijf.
Ontvang betalingen voor semi-publiek opladen.

Standaard laadpaal
ALGEMENE SPECIFICATIES
Model

Standaard laadpaal

Afmetingen

317x1570x265 mm

Gewicht

10 kg

Bekijk de activiteit van alle laders in real-time.
COMPATIBEL MET DE

Ontvang automatisch een maandelijks gegenereerd
rapport.
Pulsar

* Maandelijks abonnement voor elke lader.

Pulsar Plus

Commander 2

Copper SB

