Slim opladen
voor thuis

Wij zijn Wallbox.
Onze innovaties maken
het leven makkelijker.
Makkelijk
Uitzonderlijke laders die makkelijk te bedienen zijn.

Snel

Geef uw huis een boost, laad slim.
Power Boost
Power Boost brengt de beschikbare energie tussen de lader en de rest van de apparaten in huis op een dynamische
manier in balans. Dit helpt voorkomen dat het beschikbare
vermogen van de infrastructuur overschreden wordt en
voorkomt black-outs.
INTELLIGENT OPLADEN:
Meet hoeveel stroom uw huis verbruikt en gebruik de rest
voor uw auto.

8 keer sneller opladen dan met een conventionele stekker.

VEILIG OPLADEN:
Bescherm de elektrische installaties van uw gebouw en het
lokale elektriciteitsnet

Slim

GEBRUIKSOPTIMALISATIE:
Laad altijd op met het maximaal beschikbare vermogen.

Zelf bepalen hoe snel en wanneer u wilt opladen.
Maximaal beschikbaar vermogen

Compatibel
Compatibel met alle elektrische installaties, maar ook met
plug-in EV’s en hybrides.

Beschikbaar
vermogen
voor
OPLADEN
(kW)

Verbonden

Energiebehoefte
van het huis (kW)

De status van uw lader beheren en hem op afstand
bedienen, waar u maar wilt.

Ervaren

9:00 uur

18:00 uur 21:00 uur

Van ons team van deskundige technici krijgt u altijd de
service die u nodig heeft.
*Power Boost is een extra functie voor uw lader.
Compatibel met de Pulsar Plus, Commander 2 en Quasar.
Service van 8:00 tot 20:00 op werkdagen: (+)31 20 2410845
NL +31 852084830 - BE +32 78480277

PULSAR

PULSAR PLUS

COMMANDER 2

QUASAR

Klein en krachtig

Onze bestverkochte lader

Geavanceerd opladen aan huis

De eerste bi-directionele lader voor
thuisgebruik

Prijs vanaf:
€490,excl. BTW

Snel

Kies uit 7.4 kW, 11 kW, en 22 kW.

Verbonden

Bewaak je Pulsar met uw smartphone via bluetooth..

Makkelijk

Bekijk de laadstatus via het systeem met
LED-verlichting.

Prijs vanaf:
€690,excl. BTW

Prijs vanaf:
€1090,excl. BTW

Verbonden

Makkelijk in gebruik

Makkelijk

Gecontroleerd opladen

Slim

Verbonden

Beheer uw Pulsar met uw smartphone via bluetooth
of wifi.

Bekijk de laadstatus via het systeem met
LED-verlichting.

Gebalanceerd opladen, onze Power Boost zorgt ervoor
dat u sneller kunt opladen als er meer vermogen
beschikbaar is.

Een zeven-inch touchscreen biedt een persoonlijke en
veilige gebruikersinterface.

Maak meerdere gebruikersprofielen aan en plan
opladen op momenten dat tarieven lager zijn.

Inzicht in iedere oplaadsessie via bluetooth en
wifi-verbinding met de MyWallbox app en portal.

Prijs vanaf:
€4950,excl. BTW

Innovatief

De lichtste en kleinste DC-lader in zijn soort.

Vooruitstrevende technologie
Geavanceerde gezichtsherkenning en
gebarenbediening.

Bi-directioneel

Laad en ontlaad uw voertuig en voer energie uit uw
auto terug naar het elektriciteitsnet (V2G) of naar uw
huis (V2H).

ALGEMENE SPECIFICATIES

ALGEMENE SPECIFICATIES

ALGEMENE SPECIFICATIES

ALGEMENE SPECIFICATIES

Lader
Stekker
Oplaadmodus
Afmetingen
Gewicht
Kabellengte

Lader
Stekker
Oplaadmodus
Afmetingen
Gewicht
Kabellengte

Lader
Stekker
Oplaadmodus
Afmetingen
Gewicht
Kabellengte

Lader
Stekker
Oplaadmodus
Afmetingen
Gewicht
Kabellengte

AC
Type 1 of type 2 (7.4 kW) / type 2 (11 kW and 22 kW)
Modus 3
166x163x82 mm (zonder kabel)
1 kg (zonder kabel)
5 m (7 m optioneel)

AC
Type 1 of type 2 (7.4 kW) / type 2 (11 kW and 22 kW)
Modus 3
260x192x113 mm
2 kg
5 m (7 m opcional)

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)

DC
CCS of CHAdeMO
Modus 4
350x350x150 mm (zonder kabel)
22 kg (zonder kabel)
5 m (7 m optioneel)

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Maximaal vermogen

Maximaal vermogen

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 Geen

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

7,4 kW (Afhankelijk van landspecifieke regelgeving)

Maximale stroomsterkte 7,4 kW 32 A
Laadstroom configureerbaar van 6 A tot 32 A

Aardlekbescherming

Ja

GEBRUIKERSINTERFACE

GEBRUIKERSINTERFACE

GEBRUIKERSINTERFACE

GEBRUIKERSINTERFACE

Statusinformatie lader Halo RGB LED / myWallbox App
Gebruikersinterface myWallbox-app / myWallbox-portal
Gebruikersidentificatie myWallbox-app

Statusinformatie lader Halo RGB LED / myWallbox App / myWallbox Portal
Gebruikersinterface myWallbox App / myWallbox Portal
Gebruikersidentificatie myWallbox App

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

Statusinformatie lader Het kleurenscherm / RGB LED
Gebruikersinterface myWallbox-app / portal / gebarenbediening (optioneel)
Gebruikersidentificatie myWallbox-app / RFID (optioneel) / gezichtsherkenning
(optioneel)

CONNECTIVITEIT
Connectiviteit

CONNECTIVITEIT
Bluetooth

Connectiviteit

CONNECTIVITEIT
Bluetooth / Wi-Fi

Connectiviteit

CONNECTIVITEIT

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

Connectiviteit

Bluetooth / Wi-Fi / Ethernet / 3G/4G (optioneel)

