
Slimme laadoplossingen
voor elektrische voertuigen



Wij zijn Wallbox
Wij versnellen de overgang naar duurzaam vervoer door het 
ontwikkelen van intelligente laders die een combinatie zijn 
van de modernste technologieën en hoogwaardig design. 



De wereldwijde
markt voor elektrische 
voertuigen (EV) is
in opkomst.



De EV-industrie heeft de afgelopen twee jaar een enorme 
groei doorgemaakt en ziet elk kwartaal nieuwe 
verkooppieken. En we staan nog maar aan het begin.

Er wordt verwacht dat de jaarlijkse verkopen van 
passagiers-EV’s zullen stijgen tot

10 MILJOEN IN 2025, 

28 MILJOEN IN 2030 EN

56 MILJOEN IN 2040.

EV Outlook 2019, BloombergNEF



Met de groei van de EV-
markt groeit ook de 
behoefte aan slimme
oplaadstations die de 
belasting door het laden 
van elektrische 
voertuigen minimaliseren 
en de  flexibiliteit bieden 
om méér hernieuwbare 
energie te gebruiken.



Wij hebben de 
hardware

U kunt kiezen uit vijf 
verschillende laders, gemaakt 
met innovatie en design als 
uitgangspunt.

Met het MyWallbox online 
platform en de applicatie 
heeft u de controle over 
het energiebeheer.

Ons serviceteam staat klaar om 
u te ondersteunen bij elke stap, 
van installatie tot gebruik.

Wij hebben de 
software

Wij hebben de 
service



Gemakkelijk
Compacte laders, makkelijk in gebruik.

Snel 
Sneller opladen dan met een conventionele stekker. 

Slim
Profiteer van slimme functies zoals het 
programmeren van oplaadsessies, gebalanceerd 
opladen en het delen van stroom. 

Schaalbaar 
Toekomstbestendige laadoplossingen die met u 
meegroeien.

Verbonden 
Bluetooth en wifi maken het mogelijk om de status
van verschillende laders in real-time te bewaken. 

Maatwerk
Onze experts ondersteunen alle soorten bedrijven
op het gebied van infrastructuur en installatie. 

Onze oplossingen:



Onze laadoplossingen
ondersteunen bedrijven in 
verschillende branches. 



Locatie-
eigenaars

Door de installatie van laders in 
uw parkeergarage kunt u 
bezoekers en medewerkers beter 
van dienst zijn. Daarnaast heeft u 
de mogelijkheid om 
betaaldiensten te integreren. 

Maak uw bedrijf 
toekomstbestendig door slimme 
laders te bieden aan bedrijven en 
consumenten van nu en de 
toekomst.

Investeer in een slimme 
laadinfrastructuur voor uw 
uitstootvrije wagenpark en verhoog 
het succes van uw bedrijf.

Distributeurs Wagenpark-
eigenaars



Supermarkten Hotels Universiteiten

Vastgoed Autodealers Medewerkers



Onze slimme 
laadoplossingen zijn 
bekroond met belangrijke 
prijzen in de sector.

WAAROM WALLBOX

Winnaar van de
South Summit
2018 in Madrid

Winnaar 3e plaats in 
de Startup World Cup
2018 in San Francisco

Winnaar van de 
Red Dot Design 

Award 2019

Engadget
De beste van

CES 2020

Reuters
De beste van

CES 2020

Electrek
De beste van

CES 2020

Robb Report
De beste van

CES 2020

Newsweek
De beste van

CES 2020

Finalist
Edison Awards 2020



We werken samen
met grote
wereldmerken op hun
weg naar elektrische
mobiliteit. 

WAAROM WALLBOX



We hebben kantoren 
in Europa, de VS en 
China, onze producten 
worden verkocht in 
meer dan 50 landen.

WAAROM WALLBOX



Elke lader heeft slimme
oplaadfuncties.

WAAROM WALLBOX



Hardware
Slimme laders voor thuis en 
voor bedrijven

Vergrendel en ontgrendel uw lader

Draadloze verbinding via 
verschillende technologieën

Backend integratiemogelijkheden



Software
MyWallbox app en platform

Oplaadsessies programmeren

Het verbruik van uw laders
analyseren (tijd, vermogen, kosten)

Meerdere laders beheren

Automatisch en dynamisch beheer
van het opladen

Openbaar opladen
(geïntegreerde betaling)



Maak kennis met onze
slimme laadoplossingen



Snel
Kies tussen 7.4 kW, 11 kW en 22 kW.

Verbonden
Beheer uw Pulsar met uw smartphone via bluetooth.

Makkelijk
Het systeem met ledverlichting laat de status van het opladen 
zien.

Klein en krachtig
PULSAR



Onze bestverkochte lader
PULSAR PLUS

Slim
Gebalanceerd opladen met Power Boost: sneller opladen als er 
meer vermogen beschikbaar is.

Verbonden
Beheer uw Pulsar met uw smartphone via bluetooth of wifi.

Makkelijk
Het systeem met ledverlichting laat de status van het opladen zien.



Meerdere gebruikers
COMMANDER 2

Makkelijk in gebruik
Het zeven-inch aanraakscherm van de Commander biedt een 
persoonlijke en veilige interface voor elke gebruiker.

Gecontroleerd opladen
Maak meerdere gebruikersprofielen aan en programmeer het 
opladen op momenten dat tarieven lager zijn.

Verbonden
Inzicht in alle laadsessies via bluetooth en wifi-verbinding met 
de MyWallbox app.



Stunning design, maximum flexibility
COPPER SB

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

Veilig opladen
Geïntegreerde DC-lekbeveiliging ter beveiliging van uw oplaadinstallaties.

Maximale flexibiliteit
Een geïntegreerd stopcontact dat geschikt is voor stekkertype 1 en 2.



De eerste bi-directionele lader voor thuisgebruik
QUASAR

Innovatief
De lichtste en kleinste DC lader in zijn soort.

Vooruitstrevende technologie
Geavanceerde gezichtsherkenning en gebarenbediening.

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



Product
vergelijking

Aspecten Pulsar Pulsar Plus
Commander 

2
Copper SB Quasar

OPLADEN

Tot 22 kW

DC laden - - - -

Bi-directioneel - - - -

OPLAADFUNCTIES

DC-lekbeveiliging -

Opladen programmeren

Statistieken

Slot

Power Sharing

Power Boost - Optioneel Optioneel Optioneel

TOEGANG LADER

Kleurenscherm - - - Optioneel

RFID - -

Gezichtsherkenning - - - -

Gebarenherkenning - - - -

BEDIENING OP AFSTAND

Wifi -

Ethernet - -

Mobiel (3G/4G) - - Optioneel Optioneel

Geïntegreerde kabel -



Maak kennis met
MyWallbox,
onze intelligente software



Smartwatch MyWallbox portaal

Eén platform in de cloud, drie toegangsmogelijkheden
MY WALLBOX

MyWallbox app



Slim opladen: bespaar energie en geld
MY WALLBOX

Programmeer oplaadsessies om te profiteren van 
goedkopere energietarieven.

Beheer uw lader via een applicatie op uw telefoon of 
smartwatch. 

Ontvang automatische meldingen.

Bekijk uw oplaadgegevens in real-time.



Drie abonnementen om aan de wensen van elk
bedrijf te kunnen voldoen

MY WALLBOX

* Per maand, per lader



Realtime informatie en beheer:
Toegang vanaf elk apparaat om 
informatie te krijgen over verbruik, 
oplaadtijd, energiekosten, aangesloten 
laders en actieve sessies.  Download 
eenvoudig alle informatie over 
energieverbruik, kosten, actieve sessies, 
historische gegevens en nog veel meer. 
Wanneer u maar wilt.

Slimme functies die voor elke gebruiker standaard  
beschikbaar zijn

MY WALLBOX

Configuratie op afstand:
Stel de laadstroom volgens uw 
wensen in of vergrendel en 
ontgrendel uw lader om misbruik 
te voorkomen.

Over the air updates (OTA):
Update onze firmware in slechts 
enkele minuten, zodra Wallbox u 
hiervan op de hoogte stelt.



Scan QR-code Selecteer laadtijd Voeg creditcard toe Betaling geaccepteerd

Eenvoudige integratie van betalingen
MY WALLBOX

Voeg cashless betalen toe en maak het gebruik van uw oplaadinfrastructuur zo makkelijk mogelijk voor uw klanten



Verbind uw lader met Alexa en Google Home
MY WALLBOX



Maak kennis met ons
assortiment upgrades
en accessoires



Schaalvergroting bij groei
sluit tot 24 laders aan op de hoofdlader 

Maximale flexibiliteit
Werkt voor elk soort installatie, met een 
communicatiebereik tot 250 meter

Optimaliseer het gebruik 
Ongebruikte energie wordt automatisch opnieuw 
toegewezen, bijvoorbeeld wanneer een auto volledig is 
opgeladen

Opmerking: U kunt een oneindig aantal laders bewaken en beheren, Power Sharing laat 
echter tot 3 laders toe voor thuisladen en tot 25 laders voor zakelijke laden.

Met Power Sharing kunt u dure upgrades van de elektrische infrastructuur vermijden. Deze slimme oplaadfunctie 
verdeelt een bepaalde hoeveelheid energie op dynamische wijze op de meest efficiënte manier over alle aangesloten 
laders.

POWER SHARING



Opmerking: Power Boost is alleen van toepassing op thuisladers.

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 u het beschikbare vermogen van uw infrastructuur overschrijdt en voorkomt 
black-outs.

POWER BOOST

Volledige controle
Met Power Boost overschrijdt u nooit de grens van uw 
infrastructuur.

Veiligheid
Bescherm de elektrische installaties van uw gebouw en het lokale 
elektriciteitsnet.

Gebruiksoptimalisatie
Altijd opladen op maximaal beschikbaar vermogen. 



Maximaliseer uw ROI
DPS verlaagt installatie- en bedrijfskosten door 
egalisatie van de energiepiekbelasting.

Minimaliseer de kosten
De capaciteits- en installatiekostenbesparing 
leiden tot geldbesparing voor u en uw klanten.

Sneller opladen
Verminder de oplaadtijd door efficiënter gebruik 
van het beschikbare vermogen. 

Dynamic Power Sharing meet constant het vermogen dat beschikbaar is voor het oplaadnetwerk en 
distribueert het dit op een dynamische manier over alle aangesloten laders.

DYNAMIC POWER SHARING



Kabellengtes (5 of 7m) 
EV-aansluitingen 

(T1 & T2) 
Kabelhouder 

(voor wanden)

Standaard laadpaal Onyx laadpaal RFID-kaarten 3G/4G mobiele
verbinding

Maak uw lader compleet op basis van uw wensen
ONDERDELEN EN ACCESSOIRES



Service
Installatie en Wallbox-service



SERVICE BIJ WALLBOX

Front-end
service

Servicecentrum
• Klantenservice en vragen over 

installatie
• Eerste diagnose en oplossing van  

problemen
• Informatieverzameling bij problemen

van klant

Diagnose op afstand
• Hulp op afstand door 

specialisten
• Isolatie van defecte 

onderdelen
• Beheer van reserveonderdelen

Ervaren plaatselijke 
ondersteuning
• Opgeleide technici ter plaatse
• Installatie
• Aftersales en onderhoud

Technische
service

Partnernetwerk

WALLBOX KLANTENSERVICE LOKALE PARTNERS



Wallbox laat uw 
bedrijf floreren met 
de beste 
laadervaring voor 
uw werknemers en 
klanten. 



Heeft u vragen?
Neem vandaag nog contact met ons op.

sales@wallbox.com



Appendix



Opmerking: wanneer Pulsar in Power Sharing-modus is, kan deze alleen als
afhankelijke lader fungeren. Alle andere laders kunnen zowel hoofdlader als
afhankelijke lader zijn. 

Algemene locatievereisten

Planning

Locatie is gunstig, zichtbaar & toegankelijk.

Behoefte van EV-bestuurders is in lijn met de 
laadmodus die het meest geschikt is voor de locatie.

Onderzoek en volg regelgeving van het land.

Zorg ervoor dat EV’s toegang hebben.

Wijs vereiste laad- en voedingsbron toe.



Configuratie van het laadstation (aantal kabels en 
laadplekken)

Aantal beschikbare parkeerplaatsen. Verwacht aantal 
oplaadpunten en toekomstige uitbreiding.

Elektrisch vermogen van de installatie en verwacht effect 
op de belastingdichtheid (w/m2).

Verwachte tijd doorgebracht door de EV-bestuurder en 
verkeer rond de oplaadlocatie.

Lader in directe nabijheid van een bestaande 
stroombron.

Toegang tot mobiel netwerk of wifi.

Goedkeuring van betrokken autoriteiten is vereist.

Opmerking: niet installeren in de buurt van brandbare, explosieve of ontvlambare 
materialen, chemicaliën of oplosmiddelen, plaatsen die gevoelig zijn voor 
overstromingen, gasgeleiders, elementen die hitte produceren, direct zonlicht.

Algemene overwegingen

Fysieke installatie



Neem de voorschriften m.b.t. elektrische bekabeling en 
Wallbox-richtlijnen in acht.

Controleer of aarding en bindingen voldoen aan de 
huidige eisen.

Spanningsverlies bij de stroomaansluitingen moet 
binnen de wettelijke grenzen blijven. 

Installeer elektrische beveiligingen voor indirect contact 
(RCD).

Zorg voor afzonderlijke aftakkingsschakelaar en 
stroomonderbreker (MCB) op het bestaande 
distributiepaneel.

Controleer capaciteit van distributiepaneel om extra 
belasting op te vangen.

Algemene overwegingen

Elektrische installatie


