wallbox copper
Technická dokumentácia
Wallbox Copper je prvotný inteligentný nabíjací systém pre elektrické automobily, vybavený najnovšou technológiou v rámci
kompaktného a dômyselného dizajnu a poskytuje najlepší výkon pre každodenný život vás a spoločností.
Wallbox Copper je najmenší a najkompaktnejší dizajn na trhu, ktorý prináša maximálny výkon, s identifikáciou gestikulácie.
Wallbox Copper je navrhnutý s pripojiteľnosťou pomocou Bluetooth/Wifi/Ethernet, ktorá umožňuje získať údaje na ceste buď v
reálnom čase alebo podľa vašich potrieb podľa želania. Využite aj v budúcnosti je zabezpečené pomocou hardvéru
pripraveného podľa ISO 15118.
Vlastnosti ako aktivácia nabíjania, rozvrh nabíjania, monitorovanie spotreby energie, správy o nabíjaní a energii v domácnosti,
automatické aktualizácie softvéru, atď ... robia z WallBox Copper najmenšie a najmúdrejšie pripojené nabíjacie zariadenie na
trhu.
"myWallbox", osobný priestor vytvorený špeciálne pre vás, umožňuje kontrolovať nabíjania, nastaviť nabíjačku a prístup k
histórii spotreby a iným službám ako Smart Charging (múdre nabíjanie).
"myWallbox" takisto umožňuje integráciu údajov pomocou OCPP s ktorýmkoľvek backendovým systémom na trhu.
Súhrnné informácie
všeobecné špecifikácie
Názov modelu
Modul

Wallbox Copper
Zásuvka typu 2
Káble Typ 2 alebo Typ 1 (5m dĺžka) (10m voliteľná dĺžka)
Celkové rozmery
254x163x52mm (zásuvka) 163x163x52mm (kábel)
Váha
3 Kg. (bez kábla)
Prevádzková teplota
-25°C do 45°C
Teplota skladovania
-40°C do 70°C
CE označenie
IEC61851-1 - IEC61851-22
elektrické špecifikácia
Max výkon
Vstupné napätie
Max prúd

7,4kW (1P) / 22 kW (3P)
110/230Vac ± 10% (1P) / 400VAC ± 10% (3P)
32A, veľkosť kábla až do 5x6mm2
Nabíjací prúd nastaviteľný od 6A do 32A
50Hz/60Hz
Trieda B - EN50470
IP55/IK08
CAT III
(GFCI / DC 6mA detekcia)1

Nominálna frekvencia
Meranie
Stupeň ochrany
Kategória prepätia
Ochrany

stav a používateľské rozhranie
Komunikácia
Identifikácia používateľa
(RFID/NFC)1
Používateľské rozhranie
Komunikačné rozhranie
Stav nabíjania

Bluetooth / Wifi / Ethernet
LTE1 / ISO15118 Pripravené1
Vizuálna / Plug & Play / myWallbox aplikácia/
wallbox Sense / myWallBox aplikácia
myWallBox a OCPP
inteligentná citlivá obrazovka 4.3”

(1) Voliteľné
Vlastnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia
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Portál myWallBox
Technická dokumentácia
"myWallbox", osobný priestor vytvorený špeciálne pre vás, umožňuje kontrolovať nabíjania, nastaviť nabíjačku a prístup k
histórii spotreby a iným službám ako Smart Charging (múdre nabíjanie).
"myWallbox" takisto umožňuje integráciu údajov pomocou OCPP s ktorýmkoľvek backendovým systémom na trhu.
"myWallbox" si musia na nabíjačky nainštalovať súkromní domáci používatelia až po obchodných pracovníkov.
•
•
•

•
•
•
•
•

Pripojiteľnosť jedného alebo viacerých
nabíjačiek
Identifikácia ID doby:
Nabíjačka/Používateľ/Registračné číslo
Monitorovanie v reálnom čase a vykazovanie
Spotreba
Doba nabíjania
Cena nabíjania
Spotreba nabíjania
Nabíjacie profily
Správa nabíjania (deň/týždeň/mesiac/rok)
Stav nabíjania (dostupný, nabíjanie, online,
offline, chyba...)
Šifrovaná dátová komunikácia
OCPP integrácia

aplikácia myWallBox
Preneste svoje "myWallbox" skúsenosti do vášho
mobilného zariadenia a navyše:
•
•
•
•

Prístup k AUI technológii (automatizovaná
identifikácia používateľa)
Monitorovanie spotreby energie v domácnosti v
reálnom čase
Múdry rozvrh nabíjania
Sťahovanie aktualizácií pre vaše nabíjacie
zariadenie
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