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Išmanusis elektromobilio
įkrovimas jūsų namams



Jei naudosite tinkamą įkrovimo namuose sprendimą, elektromobilis visada bus 
paruoštas važiuoti. Įkrauti elektromobilį namuose patogu ir ekonomiška: tereikia 
automobilį pastatyti garaže ir prijungti prie įkroviklio. Nebereiks ieškoti viešųjų 
įkroviklių ar planuoti papildomų sustojimų. Tiesiog grįžkite namo, prijunkite 
elektromobilį ir kitą rytą pabudę akumuliatorių rasite visiškai įkrautą. 
 
Be to, jūs renkatės laiką, kada automobilis turi būti kraunamas, todėl galite patogiai 
naudotis elektros energijos tiekėjo jūsų namams taikomais žemiausiais elektros 
energijos tarifais. 
 
Kai elektromobilį pradėsite krauti namuose, pasikeis energijos vartojimo modelis 
– į tai reikia atsižvelgti renkantis tinkamiausią įkroviklį. Saugiausia rinktis išmanųjį 
įkroviklį, kuris leidžia keistis duomenimis tarp jūsų automobilio, elektros tinklo ir 
įkroviklio. Šitaip galite valdyti įkroviklio veikimą, kontroliuoti suvartojamos energijos 
kiekį ir, galiausiai, užtikrinti efektyviausią jos vartojimą.
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WALLBOX

Išmanusis būdas elektromobiliui įkrauti

Suderinamumas
Mūsų įkrovikliai tiekiami su 
1 ir 2 tipo įkrovimo kabeliais. 
Pasiūlysime tinkamą įkroviklį 
bet kokiam elektromobiliui.

Ilgaamžiškumas
Mūsų įkrovikliai yra IP54 ir IK08 
apsaugos klasės, taigi juos galima 
saugiai montuoti tiek viduje, tiek 
lauke. Jie suprojektuoti ir pagaminti 
Europoje, yra ilgaamžiai ir jiems 
taikoma „Wallbox“ garantija.

Efektyvumas
Mūsų išmanieji sprendimai 
tinkamai paskirsto elektros 
energijos apkrovą tarp jūsų namų 
ir automobilio, kad įkrovimas 
būtų kuo efektyvesnis, tačiau 
nepadidėtų elektros energijos 
sąnaudos. Mes tai vadiname 
Dynamic Power Sharing.

 Integruotoji intelektinė 
funkcija
„Wallbox“ įkroviklis turi integruotąją 
intelektinę funkciją, todėl naudodami 
„Bluetooth“ ryšį įkrovimo nuostatas 
galite valdyti net ir tada, kai nesate 
prisijungę prie interneto.

Galia
Iki 22 kW galios įkrovikliai yra iki 8 
kartų spartesni už įprastinius.

Patikimumas
Mūsų sertifikuoti partneriai įkroviklį 
sumontuos saugiai ir pagal visas 
vietos taisykles bei garantijos 
gaires.

Jungiamumas
Mūsų įkroviklius galima prijungti 
įvairiais būdais, todėl juos galite 
nuotoliniu būdu valdyti išmaniaisiais 
įrenginiais ir programa „myWallbox“.

Valdymas
Prijunkite automobilį namuose ir 
naudodami programą „myWallbox“ 
suplanuokite įkrovimą ne piko 
valandomis, kai taikomi žemiausi 
elektros energijos tarifai.

„Wallbox“ išmanieji įkrovimo sprendimai pasižymi toliau nurodytomis 
technologijomis ir konstrukcija, kurios užtikrina geriausią elektromobilio įkrovimą.



IŠSAMI INFORMACIJA APIE GAMINĮ

Spalva: Balta arba juoda
Jungties tipas: 1 arba 2 tipo
Matmenys: 166 x 163 x 82 mm (be kabelio)
Kabelio ilgis: 5 m (pasirinktinai 7 m)
Didžiausia
įkrovimo galia: 7,4 kW (1 fazės) / 22 kW (3 fazių)
Vardinė srovė: 32 A (7,4 kW – 1 fazės)  16 A (11 kW – 3 fazių)
  32 A (22 kW – 3 fazių)
Jungiamumas: „Wi-Fi“ / „Bluetooth“
Naudotojo 
identifikavimas: Programa „myWallbox“
Įtrauktos funkcijos: „Power Sharing“
Pasirinktinės 
funkcijos: „Power Boost“ / „Dynamic Power Sharing“ / MID matuoklis
Ryšių protokolas: „myWallbox“ / OCPP 1.6j

PULSAR PLUS

Kompaktiškas
Mažesnis už skrudintuvą, lengvesnis už nešiojamąjį kompiuterį.

Galingas
Iki 22 kW įkrovimo galia.

Veikia prijungties režimu
Prisijungia prie išmaniųjų įrenginių per „Wi-Fi“* arba „Bluetooth“.  *Tik „Pulsar Plus“.



COMMANDER 2

IŠSAMI INFORMACIJA APIE GAMINĮ

Spalva: Balta arba juoda
Jungties tipas: 1 arba 2 tipo
Matmenys: 221 x 152 x 115 mm (be kabelio)
Kabelio ilgis: 5 m (pasirinktinai 7 m)
Didžiausia 
įkrovimo galia: 7,4 kW (1 fazės) / 22 kW (3 fazių)
Vardinė srovė: 32 A (7,4 kW – 1 fazės)  16 A (11 kW – 3 fazių)
  32 A (22 kW – 3 fazių)
Jungiamumas: „Wi-Fi“ / eternetas / „Bluetooth“ / pasirinktinai: 3G – 4G
Naudotojo 
identifikavimas: PIN kodas / RFID kortelė / programa „myWallbox“
Įtrauktos funkcijos: „Power Sharing“
Pasirinktinės 
funkcijos: „Power Boost“ / „Dynamic Power Sharing“ / MID matuoklis
Ryšių protokolas: „myWallbox“ / OCPP 1.6j

Paprasta naudoti
Įtaisytasis jutiklinis ekranas leidžia lengvai valdyti įkroviklio nuostatas ir naudotojus.

Lengva bendrinti
Saugi bendroji prieiga, kuriai apsaugoti naudojami slaptažodžiai, RFID kortelės arba 
programa „myWallbox“.

Veikia prijungties režimu
Prisijungia prie bet kurio išmaniojo įrenginio per „Wi-Fi“, „Bluetooth“, eternetą arba 4G 
(pasirinktinis).



Revoliucinis
„Quasar“ nuosavybinė abikryptė technologija leidžia elektromobilį tiek įkrauti, tiek 
iškrauti. Naujoviškas abikryptis įkrovimas elektromobilį paverčia elektros energijos 
kaupikliu, kuris gali pakeisti namų akumuliatorių arba padidinti jo talpą. Elektromobilis 
gali tiekti elektros energiją jūsų namams ar netgi ją grąžinti į elektros tinklą.

Naujoviškas
Nuolatinės srovės įkroviklis yra lengviausias ir mažiausias pasaulyje, vienintelis na-
mams skirtas tokio tipo įkroviklis. Įkroviklį lengva valdyti, nes jame yra veido atpažini-
mo, valdymo gestais ir kitos funkcijos.

Veikia prijungties režimu
Prisijungia prie išmaniųjų įrenginių per „Wi-Fi“, „Bluetooth“, eternetą arba 4G 
(pasirinktinis).

IŠSAMI INFORMACIJA APIE GAMINĮ

Spalva: Juoda
Jungties tipas: „CHAdeMO“
Matmenys: 350 x 350 x 150 mm (be kabelio)
Kabelio ilgis: 5 m
Didžiausia
įkrovimo galia: 7,4 kW (1 fazės)
Jungiamumas: „Wi-Fi“ / eternetas / „Bluetooth“ / pasirinktinai: 3G – 4G
Naudotojo 
identifikavimas: Programa „myWallbox“ / RFID kortelė / veido atpažinimas
Naudotojų 
valdymas: Programa „myWallbox“ / valdymas gestais

QUASAR



MYWALLBOX

Mūsų įkrovikliai valdomi programa 
„myWallbox“

• Valdykite įkrovimą ir stebėkite įkrovos būseną
• Nustatykite įkrovimo grafikus ir juos keiskite, kad 

išnaudotumėte ne piko elektros energijos tarifus
• Nuotolinis užrakinimas ir atrakinimas
• Tikralaikiai įkrovimo statistiniai duomenys
• Tikralaikiai pranešimai

Įkroviklį prijunkite ir iš bet kur valdykite 
naudodami programą „myWallbox“.

Pasitelkite dinaminio apkrovos valdymo 
sprendimą, kad įkroviklis taptų dar išmanesnis 
ir išvengtumėte elektros energijos tiekimo 
trikčių bei netikėtai didelių sąskaitų už elektros 
energiją. Jis tiesiogiai matuos namuose 
suvartojamą energijos energiją ir įkrovimą 
automatiškai priderins prie elektromobilio, 
atsižvelgdamas į jūsų vietos elektros energijos 
tinklo pajėgumą.

 *Pasirinktinė funkcija

POWER BOOST

Pasitelkite dinaminį apkrovos valdymą, 
kad įkroviklis taptų dar išmanesnis

Namuose suvartojama energija

ĮJUNGTAS IŠJUNGTAS

Įkroviklis „Wallbox“

Elektromobilis

Galia

ENERGIJOS
SKAITIKLIS

ĮJUNGTAS ĮJUNGTAS IŠJUNGTAS
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Susisiekite su mumis

www.wallbox.com
Copyright 2021, Wallbox Chargers S.L.

OFICIALUS TIEKĖJAS LIETUVOJE : UAB “ACC Distribution”, Raudondvario pl. 131B, LT-47191, Kaunas, Lietuva;  
+370 37 333933;  info@accdistribution.lt 
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Pakeiskite savo logotipu

Get Pulsar Plus 
and start charging 
smarter.
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