
wallbox Commander Business 
List technických údajov

Súhrnné informácie
všeobecné špecifikácie

Názov modelu Wallbox Commander Business
Režim Režim 3 Typ 2 zásuvky
Celkové rozmery 317x1567x150 mm 
Hmotnosť 15,50 Kg
Prevádzková teplota -25°C až 45°C
Teplota skladovania -40°C až 70°C
Označenie CE IEC61851-1 - IEC61851 -22

elektrické špecifikácie

Max Výkon až do 22 kW (3F)
Vstupné napätie 230V, AC ± 10% (1P) / 400V, AC ± 10% (3P)
Max prúd 32A, prierez kábla do 5x6mm2

 Nabíjací prúd konfigurovateľný od 6A do 32A
Nominálna frekvencia 50Hz/60Hz
Meranie Trieda B - EN50470
Ochrana Skriňa obsahujúca až 4 DIN lišty
Stupeň ochrany IP54/IK08
Prepäťová kategória CAT III

stav & užívateľské rozhranie

Komunikácia Wi-Fi / Ethernet
Identifikácia užívateľa Plug & Play / PIN identifikácia
Užívateľské rozhranie Dotyková obrazovka 7"
 myWallBox App
Komunikačné rozhranie myWallBox a OCPP
Stav nabíjania Upravený výber vozidla
 Informácie na obrazovke (K dispozícii/Pripojené/Nabíjanie/Chyba)
 Plánované nabíjanie
 Nabitá kilometráž
 Správa o monitorovaní energie
Model s dotykovou obrazovkou Kapacitná / Rozlíšenie 800x480px

Vlastnosti náchylné na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

Nabíjačky Wall Box S.L. - P: +34 93 018 16 68 - www.wallbox.com

Wallbox Commander Business je revolučný inteligentný nabíjací systém pre elektromobily zameriavajúci sa na sprístupnenie 
najnovšej technológie súkromným spoločnostiam v kompaktnom a prepracovanom dizajnom poskytujúc najlepší výkon v 
každodennom živote v spoločnosti, pre zamestnancov, zákazníkov (hotely ...) a flotilový manažment.

Wallbox Commander Business je jediný výrobok na trhu s dotykovou obrazovkou a WiFi pripojením, ktoré umožňuje získavať 
automatické aktualizácie softvéru aby bol WallBox stále aktuálny.
S prispôsobiteľným užívateľský rozhraním, spoločnosť môže ľahko mať prístup k nabíjacím dátam, obmedziť používanie 
nabíjania konkrétnym užívateľom a tiež získať kontrolu spotreby v reálnom čase pre každú nabíjačku priamo na obrazovke.

Schopnosť spravovať a konfigurovať všetko, čo potrebujete, on-line prostredníctvom nášho "myWallbox" portálu je definícia 
skúsenosti nasledujúcej úrovne na riadenie nabíjacej stanice Wallbox. Monitorovanie nabíjacieho správania a vzorcov, 
nabíjacia aktivita nabíjacích bodov, spotreba kWh, náklady, kilometrový výkon a podrobný prehľad o všetkých nabíjacích 
reláciách.

Wallbox Commander Business je najlepšie, najkompletnejšie a jednoducho integrovateľné riešenie pre vašu spoločnosť.



. . .

Rozmery výrobku

Jednoduchá alebo viacnásobná konektivita nabíjačky
Identifikácia relácie ID: Nabíjačka / Užívateľ / Registračné číslo
Monitorovanie v reálnom čase a správa
  Spotreba
  Čas nabíjania
  Náklady na nabíjanie
  Použitie nabíjania

Reálny čas Centralizované Nastavený prúd Stav nabíjania Správa užívateľov

€
Náklady na energiu

Zabezpečené Viac - modelové Analytika Konfigurovateľné Vzdialené ovládanie Auto. aktualizácie

myWallbox Cloud Portal 
List technických údajov
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"myWallbox", osobná oblasť navrhnutá špeciálne pre spoločnosť, umožňuje ovládať nabíjacie relácie, konfigurovať nabíjačku 
a umožňuje prístup k histórii spotreby a ostatným službám ako je Chytré nabíjanie.
"myWallbox" tiež umožňuje integráciu dát cez OCPP s akýmkoľvek back-end systémom na trhu.

"myWallBox" Individuálne sa používa pre vodičov s prístupom k ich vlastným nabíjačkám
"MyWallBox" Corporate umožňuje prístup spoločnostiam ku stavu a nabíjacím reláciám nabíjačiek ich systému.
"myWallBox" Enterprise umožňuje spoločnostiam poskytovať dáta z nabíjačiek tretím stranám cez OCPP.

Nabíjacie profily
Nabíjacia správa (deň/týždeň/mesiac/rok)
Stav nabíjania (k dispozícii, nabíjanie, pripojené, 
odpojené, chyba...)
Komunikácia so zašifrovanými údajmi
Integrácia OCPP

Ethernet/Wi-fi

myWallBox App

Bluetooth

Mobilné pripojenie

myWallBox Cloud

myWallBox Portal 
individual

myWallBox Portal 
Corporate

3. strana
Enterprise integrácia


