
Eenvoudig slim opladen

Altijd verbonden en slim

Tot 10x sneller opladen

Laadt elk type elektrisch voertuig

Steeds meer voertuigen worden elektrisch. Dit zorgt voor 
een complexere energierelatie. De innovaties van Wallbox 
maken het volgende eenvoudiger:

Optimale energiebalans tussen huis en voertuig 
Groene elektriciteitstarieven 
Kosten voor gebruikstijd 
Bidirectionele (V2G) energiestromen

Opladers voor elektrische voertuigen van Wallbox 
zijn uniek. Ze zijn verbonden met het myWallbox-
energiebeheerplatform, dat alles altijd slim bijhoudt. De 
beveiligde cloud-technologie is je eigen persoonlijke ruimte. 
Hij controleert, informeert en beschermt. Het is je virtuele 
assistent voor energiebeheer. Bovendien wordt het product 
standaard geleverd.

Met een Wallbox met een vermogen van 7,4 kW gaat het 
opladen ten minste drie keer sneller dan met een stekker 
voor huishoudelijk gebruik. Onze units van 22 kW zijn tien 
keer sneller.

Alle merken en modellen elektrische voertuigen zijn 
compatibel met Wallbox. Wij zijn actief in alle belangrijke 
EV-markten en hebben meer dan 20.000 tevreden klanten.

Powerboost

Opladers van Wallbox zijn verkrijgbaar met Powerboost als 
extra voordeel. Dit optimaliseert de energierelatie tussen 
huis en voertuig, zodat je sneller kunt opladen als er meer 
vermogen beschikbaar is. Dit wordt mogelijk gemaakt door 
het innovatieve myWallbox. Aan het thuiscircuit wordt een 
slimme, communicerende meter toegevoegd.

Copper - gebarenherkenning www.wallbox.com



Schema's

Mobiel voor beheer op afstand

Opladen tot 22 kW

Wifi voor beheer op afstand

DC-lekkage optioneel

optioneel

**

*ook verkrijgbaar met contrastekker 

**alleen slave

Ethernet voor beheer op afstand

Statistieken

Kleurenscherm

Stroomdeling

Gezichtsherkenning (internet)

Vergrendelen

RFID

Powerboost

Gebarenherkenning

DC-opladen

Bidirectioneel

Copper* DC Pulsar Plus Pulsar 

optioneel

optioneel

Afmetingen 350 x 350 x 150 mm (1P) [3]

Model DC-oplader

Type stekker CCS of CHAdeMO [2]

Gewicht

Beschermingsklasse

13,7 kg (1P) [3]

IP54/IK08

Maximaal vermogen 7,4 kW (1P) [2]

[1] 3P alleen beschikbaar voor Type 2[1] 3P alleen beschikbaar voor Type 2

* Alleen beschikbaar voor Pulsar Plus [2] Optioneel 

[3] Afhankelijk van wijzigingen

Specificaties

Bidirectioneel DC-opladen
Wallbox introduceert 's werelds eerste bidirectionele 
DC-lader voor thuis. Het maakt stroomintegratie tussen 
energieopwekking en -opslag voor thuis mogelijk en het 
opladen en ontladen van het voertuig naar het stroomnet.

Afmetingen

Gebruikersidentificatie Gebruikersidentificatie

166 x 163 x 82 mm (zonder kabel)

Modellen

Connectiviteit Connectiviteit

Pulsar/Pulsar Plus

Type stekker Type 1 (SAE J1772) of type 2 (IEC 62196-2)

Bluetooth/wifi* Wifi-/ethernet-/bluetooth-/3G-verbinding [2]

Gewicht

Beschermingsklasse

1 kg (zonder kabel)

Wallbox-app/myWallbox-portal* Gezichtsherkenning/Wallbox-app/RFID [2]

Wallbox App/myWallbox-portal Gebarensensor/Wallbox-app 

Halo RGB LED/Wallbox-app/myWallbox-portal* RGB LED/Scherminformatie

IP54/IK08

Maximaal vermogen

Gebruikersinterface Gebruikersinterface

Info laadstatus Info laadstatus

7,4 kW (1P)/22 kW (3P) [1]

Specificaties

Gebruikersinterface en communicatie Gebruikersinterface en communicatie

We maken onze opladers compact, intelligent en krachtig. 
Pulsar neemt het voortouw in alle drie de opzichten. 
Daarnaast is het onze zuinigste oplader. Met een vermogen 
tot 22 kW, voorzien van een verankerde kabel. Pulsar maakt 
met Bluetooth verbinding via een mobiele telefoon of tablet. 
Pulsar Plus heeft als extra functie de mogelijkheid om via 
wifi verbinding te maken.

Pulsar/Pulsar PlusCopper

Afmetingen 168 x 168 x 54 mm (zonder kabel)

Model Copper

Type stekker Type 1 (SAE J1772) of type 2 (IEC 62196-2)

Gewicht

Beschermingsklasse

1,5 kg (zonder kabel)

IP54/IK08

Maximaal vermogen 7,4 kW (1P)/22 kW (3P) [1]

Specificaties

Thuis

Gebruikersidentificatie

Connectiviteit Bluetooth/wifi/Ethernet

Gezichtsherkenning/Wallbox-app/RFID

Gebarenbediening/Wallbox-app/myWallbox-portal

4,3” scherm/RGB LED/Wallbox-app/

myWallbox-portal

Gebruikersinterface

Info laadstatus

Gebruikersinterface en communicatie

Vergelijking kenmerken

Copper - Thuislader

Copper belichaamt het Wallbox-ontwerp. Vorm volgt functie 
in de zuiverste zin des woords. Dit is hoe we innovatie 
toegankelijk maken. We vervangen complexe handelingen 
door eenvoudige gezichts- en gebarenherkenning. Copper 
heeft een vermogen tot 22 kW en is verkrijgbaar met kabel.


