
Wallbox Pulsar

163mm 82mm

wallbox pulsar
Fisa de date tehnice
Wallbox Pulsar este un sistem revoluționar de încărcare inteligenta pentru vehiculele electrice, echipat cu cea mai recenta 
tehnologie și un design compact și sofisticat pentru a oferi cele mai bune performante în viata de zi cu zi a persoanelor fizice si a 
companiilor.
Wallbox Pulsar este cel mai compact design de pe piata, oferind putere maximă pentru consumatorii domestici.
WallBox Pulsar este proiectat cu conectivitate Bluetooth inteligenta, care permite obtinerea datelor atunci când sunteti în 
graba si vă apropiati de incarcator.
Caracteristici cum ar fi activarea încărcării, monitorizarea consumului de energie, raportarea energiei incărcate și consumul de 
energie in locuinta, actualizarea automata a software-ului etc. face WallBox Pulsar cel mai mic și mai inteligent încarcator conectat 
pe piata.
"MyWallbox", o zona personalizata conceputa special pentru dvs., permite controlul sesiunilor de încărcare, configurarea 
incarcatorului și permite accesul la istoricul consumului și la alte servicii, cum ar fi Smart Charge.
"MyWallbox" permite, de asemenea, integrarea datelor prin OCPP cu orice sistem backend de pe piață.

Wallbox Pulsar și myWallBox vor fi instalate de la utilizatorii casnici privați pana la încărcătoarele comerciale de la locurile de munca.
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Dimensiunile produsului

         Wallbox Pulsar
    Mod 3 Cabluri tip 1 sau tip 2

160x160x90 mm (fără cablu)

Sumar informatii 
specificatii generale
Numele modelului
Modul
Dimensiunile per total
Greutate
Temperatura de funcționare 
Temperatura de depozitare
Marcajul CE

1,9 kg. (fără cablu)
-25ºC la 45ºC
-40ºC la 70ºC 

IEC61851-1 - IEC61851-22

specificatii electrice 
Putere maxima
Tensiune de intrare
Curent maxim

 Frecventa nominala 
Masurare
Grad de protectie 
Categoria de supratensiune 

7,4 kW (1P) / 22 kW (3P) 1
230V, AC ± 10% (1P) / 400V, AC ± 10% (3P) 1 

32A, dimensiune cablu până la 5x6mm² 
Curent de incarcare configurabil de la 6A la 32A 

50Hz / 60Hz
Clasa B - EN50470

IP54 / IK08
CAT III

starea și interfața utilizatorului 
Comunicare
Identificarea utilizatorilor 
Interfata utilizatorului 
Interfata de comunicare 
Starea de încarcare

Bluetooth
Tehnologie Plug & Play / AUI myWallBox App 

myWallBox și OCPP
Halo RGB LED

Disponibil / Connectat/ Incarcare / Eroare

(1) 3P disponibil numai pentru tipul 2

(2) Disponibil numai cu aplicatia

Caracteristici susceptibile la modificari fara notificare prealabila.



myWallBox Portal
Fisa tehnica
"MyWallbox", o zona personalizata concepută special pentru dvs., permite controlul sesiunilor de încărcare, configurarea 
incarcătorului și permite accesul la istoricul consumurilor și la alte servicii, cum ar fi Smart Charge.
"MyWallbox" permite, de asemenea, integrarea datelor prin OCPP cu orice sistem backend de pe piata.

"myWallbox"va fi instalat de la utilizatorii casnici privați pana la incarcatoarele comerciale de la locurile de munca.

Permite conectarea unuia sau mai multe incarcatoare
 Identificarea ID-ului sesiunilor: Incarcator / Utilizator / Numar  
înregistrare Monitorizare în timp real și Raportarea:

Profiluri de incarcare
Raport de încarcare (zi / săptamana / luna / an)
 Starea de incarcare (disponibil, încărcare, on-line, linie, eroare ...) 
Comunicare cu date criptate
Integrarea OCPP
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myWallBox App
Obtineti experienta dvs. "myWallbox" pe dispozitivul dvs. mobil și multe altele:

Acces la tehnologia AUI (Identificare automata a utilizatorilor) 
Monitorizarea în timp real a consumului de energie al locuintei 
Planificări inteligente
Descărcați actualizări la încărcătorul dvs.

Consumului
Timpului de incarcare
Costului de încărcare
Utilizarii incarcarii




