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Inteligentne ładowanie pojazdów 
elektrycznych w Twoim domu



Dzięki odpowiedniemu domowemu systemowi ładowania, Twój pojazd elektryczny 
będzie zawsze gotowy do użytku. Ładowanie pojazdu elektrycznego w domu jest 
wygodne i ekonomiczne. Wystarczy wstawić samochód do garażu i podłączyć 
go do stacji ładowania. Zapomnij o szukaniu publicznej ładowarki lub planowaniu 
dodatkowych przystanków na trasie. Po prostu wróć do domu, podłącz auto i obudź 
się następnego dnia z pełną baterią. 

Co więcej, sam zdecyduj o tym, kiedy ładować. Dzięki temu będziesz mógł 
korzystać z najniższej taryfy dostawcy energii w swoim domu. 

Ładowanie akumulatora elektrycznego w domu zmieni Twój schemat zużycia 
energii, co należy wziąć pod uwagę przy wyborze najlepszej ładowarki. 
Najbezpieczniejszą opcją jest zastosowanie inteligentnej ładowarki, która umożliwia 
wymianę danych między Twoim samochodem, siecią energetyczną i samą 
ładowarką. Daje to kontrolę nad jej działaniem, całkowitym zużyciem energii i, 
ostatecznie, najbardziej efektywnym wykorzystaniem

WALLBOX

Inteligentny sposób ładowania Twojego 
auta elektrycznego



WALLBOX

Inteligentny sposób ładowania Twojego 
auta elektrycznego

Kompatybilność
Nasze ładowarki dostępne są 
zarówno z kablami typu 1 jak 
i typu 2. Niezależnie od tego, 
jakie auto posiadasz, mamy dla 
Ciebie ładowarkę.

Trwałość
Nasze ładowarki posiadają stopień 
ochrony IP54 i IK08, co pozwala 
na bezpieczną instalację w 
pomieszczeniach i na zewnątrz. 
Zaprojektowane i wyprodukowane 
w Europie, są trwałe i objęte 
gwarancją Wallbox.

Wydajność
Nasze inteligentne rozwiązania 
zarządzają obciążeniem 
energetycznym pomiędzy 
Twoim domem a samochodem w 
najbardziej efektywny sposób, bez 
negatywnego wpływu na Twoje 
kosztach zużycia. Nazywamy to 
Dynamic Power Sharing.

Inteligencja
Ładowarka Wallbox posiada wbudowaną 
inteligencję, która umożliwia zdalną 
kontrolę nad  ustawieniami ładowania, 
za pomocą połączenia Bluetooth - 
nawet w trybie offline. 

Moc
Przy mocy do 22 kW, ładowanie 
jest do 8 razy szybsze niż w 
przypadku standardowej ładowarki.

Niezawodność
Nasi certyfikowani partnerzy 
bezpiecznie zainstalują Twoją 
ładowarkę w pełnej zgodności z 
lokalnymi przepisami i naszymi 
wytycznymi gwarancyjnymi.

Łączność
Nasze produkty dają możliwość 
zdalnego sterowania stacją 
ładowania za pomocą inteligentnych 
urządzeń i aplikacji myWallbox.

Kontrola
Podłącz stację ładowania w domu i 
zaplanuj za pośrednictwem aplikacji 
myWallbox rozpoczęcie ładowania 
poza godzinami szczytu, gdy stawki 
są najniższe.

Inteligentne rozwiązania od Wallbox łączą w sobie najnowszą technologię i eleganckie 
wzornictwo, by zapewnić najlepsze rozwiązanie dla Twojego auta elektrycznego w domu: 



SPECYFIKACJE OGÓLNE

Kolor:    Biały lub czarny
Typ złącza:    Typ 1 lub typ 2
Wymiary:    166x163x82 mm (bez kabla)
Długość kabla:    5 m (7m opcjonalnie)
Maksymalna moc    7,4 kW (1 faza) / 22 kW (3 faza)
ładowaia:    
Moce ładowania:    32 A (7,4 kW - 1 faza)
   16 A (11 kW - 3 faza)
   32 A (22 kW - 3 faza)
Łączność:    Wi-Fi (tylko dla Pulsar Plus)/ Bluetooth
Identyfikacja użytkowników:   Aplikacja myWallbox
Funkcje standardowe:   Power Sharing
Funkcje dodatkowe
(dostępne dla Pulsar Plus): Power Boost / Dynamic Power Sharing / 
   MID Meter
   
Protokół    OCPP 1.6j (tylko dla Pulsar Plus) / myWallbox
komunikacyjny:    

PULSAR PLUS

Kompaktowy
Mniejszy od tostera, lżejszy od laptopa.

Potężny
Do 22 kW mocy ładowania.

Połączony
Łączy się z Twoimi inteligentnymi urządzeniami przez Wi-Fi lub Bluetooth. 



COMMANDER 2

SPECYFIKACJE OGÓLNE

Kolor:    Biały lub czarny
Typ złącza:    Typ 1 lub typ 2
Wymiary:    221x152x115 mm (bez kabla) 
Długość kabla:    5 m (7m opcjonalnie)
Maksymalna moc    7,4 kW (1 faza) / 22 kW (3 faza)
ładowania:    
Moce ładowania:    32 A (7,4 kW - 1 faza)
   16 A (11 kW - 3 faza)
   32 A (22 kW - 1 faza)
Łączność:    Wi-Fi / Ethernet / Bluetooth / Opcjonalnie: 3G-4G
Identyfikacja użytkowników:  kod PIN / karta RFID / aplikacja myWallbox
Funkcje standardowe:   Power Sharing
Funkcje dodatkowe:    Power Boost / Dynamic Power Sharing / 
   MID Meter
Łączność:    myWallbox / OCPP 1.6j

Łatwy w obsłudze
Wbudowany ekran dotykowy zapewnia łatwą kontrolę nad ustawieniami ładowarki i 
użytkowników.

Łatwy do udostępnienia
Bezpieczny, współdzielony dostęp dzięki ochronie hasłem, kartom RFID lub  
aplikacji myWallbox.

Połączony
Łączy się z dowolnym inteligentnym urządzeniem przez Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet 
lub 4G (opcjonalnie)

PULSAR PLUS



Rewolucyjny
Opatentowana przez Quasar technologia dwukierunkowa pozwala na ładowanie i 
rozładowywanie Twojego auta. Ta dwukierunkowa innowacja przekształca pojazd 
elektryczny w jednostkę magazynowania energii, która może zastąpić lub zwiększyć 
pojemność domowego akumulatora. Samochód może zasilać dom lub oddać 
energię z powrotem do sieci energetycznej.

Innowacyjny
Najlżejsza i najmniejsza na świecie ładowarka DC i jedyna przeznaczona do użytku 
domowego. Dzięki takim funkcjom jak rozpoznawanie twarzy i kontrola gestów, jest 
niezwykle łatwa w obsłudze.

Połączona
Łączy się z Twoimi inteligentnymi urządzeniami przez Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet  
lub 4G (opcjonalnie)

SPECYFIKACJE OGÓLNE

Kolor:    Czarny
Typ złącza:    CHAdeMO 
Wymiary:    350x350x150mm (bez kabla)
Długość kabla:    5 m
Maksymalna moc    7,4 kW (1 faza)
ładowania:    
Łączność:    Wi-Fi / Ethernet / Bluetooth / Opcjonalnie: 3G-4G
Identyfikacja użytkowników:  Aplikacja myWallbox/ karta RFID /    
   Rozpoznawanie twarzy
Interface użytkownika:   Aplikacja myWallbox/ Kontrola gestów

QUASAR



MYWALLBOX

Wszystkie ładowarki Wallbox podłączone 
są do platformy myWallbox

• Zarządzaj procesem ładowaniem i monitoruj  
stan baterii.

• Ustawiaj i modyfikuj harmonogram ładowania w 
celu skorzystania z niższych stawek za energię 
poza godzinami szczytu

• Blokuj i odblokowuj zdalnie.
• Aktualizuj statystyki i raporty ładowania w czasie 

rzeczywistym.
• Otrzymuj powiadomienia w czasie rzeczywistym.

Podłącz i kontroluj swoją ładowarkę z dowolnego 
miejsca za pomocą aplikacji myWallbox.

Zwiększ poziom inteligencji swojej ładowarki 
dzięki funkcji dynamicznego zarządzania 
obciążeniem, aby uniknąć przerw w dostawie 
prądu i zaskakujących rachunków za energię. 
Zmierzy ono zużycie energii w Twoim domu i 
automatycznie dostosuje ładunek do Twojego 
samochodu zgodnie z wydajnością Twojej 
lokalnej sieci energetycznej.

*Funkcja dodatkowa

POWER BOOST

Zwiększ poziom inteligencji ładowarki 
dzięki dynamicznemu zarządzaniu  
obciążeniem

Sprzęt gospodarstwa domowego

ON OFF OFFON ON

Ładowarka Wallbox

Samochód elektryczny

Energia

ENERGY
METER



Wybierz najlepsze rozwiązanie dla swojego 
domu i zacznij ładować mądrzej

Pulsar Pulsar Plus Commander 2 Quasar

Główne funkcje

Ładowanie dwukierunkowe 
(V2H, V2G)

✓

Kontrola gestów ✓ ✓

Ekran dotykowy ✓ ✓

Łączność

Bluetooth ✓ ✓ ✓ ✓

Wi-Fi ✓ ✓ ✓

Ethernet ✓ ✓

3G/4G (opcjonalnie) ✓ ✓

Dostęp użytkownika

Aplikacja myWallbox ✓ ✓ ✓ ✓

Karta RFID ✓ ✓

Hasło (ekran odtykowy) ✓

Rozpoznawanie twarzy ✓

Bezpieczeństwo

Zintegrowana ochrona DC 
leakage

✓ ✓ ✓

Klasa wodoszczelności (IP54) ✓ ✓ ✓ ✓

Klasa odporności na uderze-
nia (IK08 lub IK10)

✓ ✓ ✓ ✓


