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Intelligent Elbillading



Wallbox er designet for å optimalisere ladingen av elbiler og hybridbiler, den reduserer 
ladetiden, reduserer kostnadene dine og gjør at du får mest mulig glede av bilen din. 

Med myWallbox-appen/nettportalen kan du velge akkurat når du vil lade. Det betyr at 
du kan lade på de tidene strømprisene er lavest. 

Når du lader elbilen hjemme vil energiforbruket ditt endre seg, og det er noe du må 
ta med i betraktning når du skal velge hvilken lader som passer best for deg. Det 
sikreste alternativet er å velge en smart lader, som gjør det mulig å utveksle data 
mellom bilen din, strømnettet og laderen. Det gir deg mer kontroll over det totale 
energiforbruket og ikke minst, hvordan du kan bruke laderen mest mulig effektivt.

Wallbox-ladere har også teknologi som er optimal for løsninger hvor flere skal lade 
samtidig.

WALLBOX

En smart måte å lade elbilen på
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En smart måte å lade elbilen på

Kompatibilitet
Laderne våre kan brukes med 
både Type 1- og Type 2-ladekabler. 
Uansett hvilken elbil du har, har vi 
en lader som passer.

Robust
Laderne våre er klassifisert med 
beskyttelsesgrad IP54- og IK10, 
hvilket gjør dem sikre å installere 
både innendørs og utendørs. De er 
designet og produsert i Europa, er 
laget for å vare lenge.

Effektivitet
Våre smarte løsninger styrer 
energilasten mellom hjemmet 
ditt og bilen din for å gjøre 
ladingen mest mulig effektiv, 
uten å gå på kompromiss med 
strømregningene. Vi kaller dette 
Dynamic Power Sharing.

Bluetooth-tilkobling
Med Wallbox-laderne kan du styre 
laderinnstillingene uten å være 
koblet til Internett, kun ved hjelp av 
Bluetooth-tilkobling.

Kraft
Med en maksimal ladestyrke på 
22 kW, kan ladeopplevelsen bli 
opptil 8 ganger raskere enn med 
en nødlader. Pålitelighet

Våre sertifiserte partnere 
installerer laderen forsvarlig, i 
henhold til lokale forskrifter og 
våre retningslinjer for garanti.

Tilkoblingsmuligheter
Laderne våre har flere 
tilkoblingsmuligheter, slik at du kan 
styre dem eksternt med smarte 
enheter og myWallbox-appen.

Styring
Du kan koble laderen til når du er 
hjemme og bruke myWallbox-appen 
til å sette opp ladeøkter på de tidene 
strømprisene er lavest.

Wallbox sine smarte ladeløsninger kombinerer teknologi og design for å gjøre hjemmeladingen 
best mulig. Med løsningene våre får du:



GENERELLE SPESIFIKASJONER

Farge:   Hvit eller svart
Tilkoblingstype:  Ladekabel (Type 1 eller Type 2)
Dimensjoner:  166 x 163 x 82 mm (uten kabel)
Kabellengde:  5 m (7 m valgfritt)
Maksimal ladestyrke: 22 kW (trefase)
Merkestrøm:  32 A (22 kW)
Tilkobling:  Wi-Fi/Bluetooth
Brukeridentifikasjon:  myWallbox-appen og -portalen
Inkluderte funksjoner:  Power Sharing
Valgfrie funksjoner:  Power Boost / Dynamic Power Sharing / MID-måler
Kommunikasjonsprotokoll:  myWallbox / OCPP 1.6j

PULSAR PLUS

Høy ytelse og kompakt størrelse
Pulsar Plus kombinerer høy ytelse med kompakt størrelse. Den har alle funksjo-
ner du trenger, samtidig som den er kompakt og tar seg godt ut i garasjen.

Kraftig
Pulsar Plus kommer med integrert kabel og er egnet for alle elektriske biler med 
type 1- eller type 2-kabel. Ladekapasitet på opptil 22 kW.

Mobil tilkobling
Kan koble til smarte enheter via Wi-Fi eller Bluetooth.



COMMANDER 2

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Farge:  Hvit eller svart
Tilkoblingstype:  Ladekabel (Type 1 eller Type 2)
Dimensjoner:  221 x 152 x 115 mm (uten kabel)
Kabellengde:  5 m (7 m valgfritt)
Maksimal ladestyrke: 22 kW (trefase)
Merkestrøm:  32 A (22 kW)
Tilkobling:  Wi-Fi / Ethernet / Bluetooth / 3G-4G (valgfritt)   
Brukeridentifikasjon:  PIN-kode / RFID-kort / myWallbox-appen 
  og portalen
Inkluderte funksjoner:  Power Sharing
Valgfrie funksjoner:  Power Boost / Dynamic Power Sharing / MID-måler
Kommunikasjonsprotokoll: myWallbox / OCPP 1.6j

Enkel å bruke
Commanders 7-tommers berøringsskjerm gjør det enkelt å regulere ladingen.

Brukerstryring
Skal du dele laderen med en annen bruker? Koble den opp med myWallbox-appen, 
passordbeskyttelse, RFID-kort.

Mobil tilkobling
Kan kobles til smarte enheter via Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet eller 3G/4G (valgfritt).



Revolusjonerende
Quasar bruker proprietær toveisteknologi fra Wallbox, som gjør det mulig å lade både 
til og fra elbilen. Det betyr at elbilen kan forsyne hjemmet ditt med strøm eller til og 
med levere energi tilbake til strømnettet. Denne innovasjonen gjør elbilen din til en 
energilagringsenhet, som kan erstatte eller gi mer kapasitet til et hjemmebatteri.

Innovativ
Verdens letteste og minste DC-lader, og den eneste som er designet for hjemme- 
bruk. Med funksjoner som ansiktsgjenkjenning og bevegelseskontroll er det enkelt 
å betjene laderen.

Mobil tilkobling
Kan kobles til smarte enheter via Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet eller 3G/4G (valgfritt).

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Farge:   Svart
Tilkoblingstype:  CHAdeMO 
Dimensjoner:  350 x 350 x 150 mm (uten kabel)
Kabellengde:  5 m
Maksimal ladestyrke: 7,4 kW (enfase)
Tilkobling:  Wi-Fi / Ethernet / Bluetooth / 3G-4G (valgfritt)
Brukeridentifikasjon:  myWallbox-appen/bevegelseskontroll
Kommunikasjonsprotokoll:  myWallbox

QUASAR



MYWALLBOX

Laderne våre støttes av 
myWallbox-appen

• Administrer ladingen og overvåk ladestatus 
• Sett/endre ladetider for å lade når strømprisene 

er billigst 
• Ekstern låsing og åpning
• Ladestatistikk i sanntid
• Varsler i sanntid

Med myWallbox-appen kan du styre laderen din fra 
hvor som helst når du er tilkoblet.

*Valgfri funksjon

POWER BOOST

Gjør laderen din smartere med 
Power Boost*

Hjemmets energiforbruk

PÅ AV AVPÅ PÅ

Wallbox-lader

Elektrisk kjøretøy

Strøm

ENERGY
METER

Med vår løsning for dynamisk laststyring kan du 
gjøre laderen smartere for å unngå strømbrudd 
og uventet høye strømregninger. Denne 
funksjonen måler hjemmets energiforbruk og 
justerer automatisk ladningen til elbilen din, i 
samsvar med det lokale strømnettets kapasitet.

PowerBoost er kompatibel med alle våre 
Wallbox-ladere 
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