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Rozmery výrobku

Súhrnné informácie
všeobecné špecifikácie

Názov modelu Wallbox Commander
Režim Režim 3 káble Typ 1 alebo Typ 2
Celkové rozmery 220x150x135mm (bez kábla)
Hmotnosť 2,4 Kg. (bez kábla)
Prevádzková teplota -25°C až 45°C
Teplota skladovania -40°C až 70°C
Označenie CE IEC61851-1 - IEC61851-22
elektrické špecifikácie

Max Výkon 7,4kW (1F) / 22 kW (3F)1

Vstupné napätie 230V, AC ± 10% (1F) / 400V, AC ± 10% (3F)1

Max prúd 32A, prierez kábla do 5x6mm²
Nabíjací prúd konfigurovateľný od 6A do 32A

Nominálna frekvencia 50Hz/60Hz
Meranie Trieda B - EN50470
Stupeň ochrany IP54/IK08
Prepäťová kategória CAT III

stav & užívateľské rozhranie

Komunikácie Wi-Fi / Ethernet
Identifikácia užívateľa Plug & Play / 9 bodová matrica pre vloženie PIN

RFID2/NFC2
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
(1) 3F k dispozícii len pre Typ 2
Vlastnosti náchylné na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

Wallbox Commander je revolučný chytrý nabíjací systém pre elektrické vozidlá, vybavený najnovšou technológiou s kompaktným 
a sofistikovaným dizajnom pre zabezpečenie najlepšieho výkonu pre každodenný život jednotlivcov a firiem.

Wallbox Commander je jediný výrobok na trhu s dotykovou obrazovkou a WiFi pripojením, ktoré umožňuje získavať automatické 
aktualizácie softvéru aby bol WallBox stále aktuálny.

S upraviteľným užívateľským rozhraním môže mať užívateľ tiež prístup k plánovanému nabíjaniu a môže vidieť monitorovanie 
nabitého kilometrovného vo vozidle v reálnom čase.

"myWallbox", osobná oblasť navrhnutá špeciálne pre vás, 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.

Wallbox Commander a myWallBox sa môžu inštalovať ako nabíjačky pre osobné domáce použitie až po nabíjačky pre komerčné 
pracoviská.
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myWallBox Portál
List technických údajov

myWallBox App

 

"myWallbox", osobná oblasť navrhnutá špeciálne pre vás, umožňuje ovládať nabíjacie relácie, konfigurovať nabíjačku a umožňu-
je 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" sa môže inštalovať ako nabíjačka pre osobné domáce použitie až po nabíjačku pre komerčné pracoviská.

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

Nazbierajte skúsenosti s "myWallbox" a svojim mobilným 
zariadením a navyše:

Prístup ku AUI technológii (Automatická identifikácia užívateľa)
Monitorovanie spotreby energie domu v reálnom čase
Plány chytrého nabíjania
Stiahnite si aktualizácie do vašej nabíjačky


