wallbox pulsar

Technisch Productdossier
Wallbox Pulsar is een revolutionair intelligent laadsysteem voor elektrische auto’s, uitgerust met de nieuwste technologie en een compact
en verfijnd ontwerp die de beste prestaties levert in het dagelijks leven van zowel individuen als bedrijven.
Wallbox Pulsar is het meest compact ontworpen laadsysteem op de markt die het maximale vermogen geeft.
WallBox Pulsar is ontworpen met “Bluetooth smart connectivity” wat het mogelijk maakt de informatie on-the-go te ontvangen wanneer je
in de reikwijdte van het laadsysteem komt.
Functies zoals activering van het laden, monitoring energieverbruik, laadsysteem en thuis energie verslaglegging, automatische software
updates, etc… maken de Wallbox Pulsar het kleinste en slimste laadsysteem op de markt.
“myWallbox”, een persoonlijke ruimte speciaal voor jou ontworpen, waarmee je de laadsessies kunt controleren, het laadsysteem kunt
configureren, die je toegang biedt tot de verbruiksgeschiedenis en tot andere diensten zoals Smart Charging.
“myWallbox” maakt ook de integratie van gegevens via OCPP mogelijk met elk backend systeem op de markt.
Wallbox Pulsar en myWallBox zijn bedoeld voor de installatie bij zowel particulieren als bedrijven.

Samenvattende informatie
algemene specificaties
Modelnaam
Modus
Totale afmetingen
Gewicht
Temperatuurbereik bij laden
Temperatuurbereik bij opslag
CE Markering

Wallbox Pulsar
Modus 3 Cables Type 1 of Type 2
160x160x90 mm (z. kabel)
1,9 Kg. (z. kabel)
-25ºC tot 45ºC
-40ºC tot 70ºC
IEC61851-1 - IEC61851-22

elektrsiche specificaties
Maximaal vermogen
Ingangsspanning
Maximale stroomsterkte

7,4kW (1P) / 22 kW (3P)1
230V, AC ± 10% (1P) / 400V, AC ± 10% (3P)1
32A, afmetingen stekker tot 5x6mm²
Laadstroom instelbaar van 6A tot 32A
50Hz/60Hz
Klasse B - EN50470
IP54/IK08
CAT III
GFCI, DC leakeage

Nominale frequentie
Meting
Beschermingsgraad
Overspanning categorie
Beschermingsopties
status & user interface
Communicatie
Gebruikersidentificatie

Bluetooth
Plug & Play / AUI technologie
9 punt matrix voor PIN invoegen2
myWallBox App
myWallBox en OCPP
Halo RGB LED
Standby/Verbonden/Laden/Foutmelding

User interface
Communicatie interface
Laadstatus
(1) 3P alleen verkrijgbaar bij Type 2
(2) Alleen verkrijgbaar met de App
Functies kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Product afmetingen

163mm
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Wallbox Pulsar

myWallBox Portal

Technische Productdossier
“myWallbox”, een persoonlijke ruimte speciaal voor jou ontworpen, waarmee je de laadsessies kunt controleren, het laadsysteem kunt
configureren, die je toegang biedt tot de verbruiksgeschiedenis en tot andere diensten zoals Smart Charging.
“myWallbox” maakt ook de integratie van gegevens via OCPP mogelijk met elk backend systeem op de markt.
MyWallBox is bedoeld voor de installatie bij zowel particulieren als bedrijven.
Connectiviteit voor één of meerdere laders
Identificatie van sessies ID: lader / user / registratienummer
Real-time toezicht en rapportage
Verbruik
Laadtijd
Laadkosten
Laadgebruik
Laadprofielen
Laadverslag (dag/week/maand/jaar)
Laadstatus (standby, laden, online, o line, foutmelding…)
Communicatie gecodeerde gegevens
OCPP integratie

myWallBox App
Geniet van je “myWallbox” ervaring op je smartphone of tablet en meer:
Toegang tot AUI Technologie (Automated User Identification)
Thuisverbruik Energie real-time toezicht
Smart charging schema’s
Downloaden van de updates op je laadsysteem
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