
Smart charging solutions
for electric vehicles



We are Wallbox
Przyspieszamy przejście na zrównoważony transport, opracowując 
inteligentne ładowarki, które łączą w sobie najnowocześniejszą technologię z 
doskonałym wzornictwem.



Światowy rynek 
pojazdów 
elektrycznych (EV) 
rozwija się.



W ciągu ostatnich dwóch lat branża pojazdów 
elektrycznych odnotowała ogromny wzrost, 
osiągając co kwartał rekordowe poziomy sprzedaży. 
A to dopiero początek.

Oczekiwany roczny wzrost sprzedaży aut 
elektrycznych:

10 MILLIONY W 2025, 
28 MILLIONY W 2030 AND
56 MILLIONY DO 2040.

EV Outlook 2019, 
BloombergNEF



Wraz z rozwojem rynku 
pojazdów elektrycznych 
rośnie również 
zapotrzebowanie na 
inteligentne stacje 
ładowania, które 
zminimalizują wpływ 
pojazdów elektrycznych na 
obciążenie i odblokowują 
elastyczność w zakresie 
wykorzystania większej 
ilości energii odnawialnej.



We have 
the hardware

Nasza oferta zawiera pięć 
różnych rodzajów 
ładowarek.

Aplikacja i platforma 
MyWallbox umożliwia 
kontrolę zużycia energii.

Nasz zespół jest do 
Państwa dyspozycji na 
każdym kroku, od 
instalacji po użytkowanie.

We have 
the software

We have 
the service



Proste
Kompaktowe i łatwe w użyciu ładowarki. 

Szybkie
Ładowanie szybsze niż w przypadku konwencjonalnej wtyczki. 

Inteligentne
Korzystaj z inteligentnych funkcji, takich jak planowanie ładowanie, równoważenie obciążenia i dzielenie się energią. 

Elastyczne
Przyszłościowe rozwiązania w zakresie ładowania, które rozwijają się wraz z Tobą 

Połączone
Bluetooth i WiFi pozwalają na monitorowanie stanu różnych ładowarek w czasie rzeczywistym. 

Dostosowane
Nasi eksperci oferują wsparcie w zakresie infrastrukturalnymi i instalacyjnymi na potrzeby każdej firmy.

Nasze rozwiązania:



Nasze rozwiązania w 
zakresie ładowania 
wspomagają 
przedsiębiorstwa w 
różnych obszarach. 



Właściciele 
obiektów

Instalacja ładowarek na 
Państwa parkingu pozwala 
na lepszą obsługę gości i 
pracowników. Dodatkowo, 
mają Państwo możliwość 
zintegrowania usług 
płatniczych. 

Zabezpiecz swoją firmę na 
przyszłość, oferując 
inteligentne ładowarki dla 
firm i konsumentów dziś i 
jutro. 

Zainwestuj w inteligentną 
infrastrukturę ładowania dla 
swojej bezemisyjnej floty i 
rozwijaj swoją działalność.

Dystrybutorzy Właściciele flot



Supermarkety Hotele Uczelnie

Rynek 
nieruchomości

Dealerzy 
samochodowi

Parkingi 
pracownicze



Nasze rozwiązania 
w zakresie 
inteligentnego 
ładowania zostały 
wyróżnione 
najwyższymi 
branżowymi 
nagrodami.

DLACZEGO WALLBOX

Winner of
South Summit
2018 in Madrid

3rd place winner at 
the Startup World 
Cup 2018 in San 

Francisco

Winner of Red 
Dot Design 
Award 2019

Best of CES 2020
by Engadget

Reuters
Best of CES 

2020

Electrek
Best of CES 2020

Robb Report
Best of CES 2020

Newsweek
Best of CES 

2020

Silver Winner of
Edison Awards 

2020



Współpracujemy z 
wieloma wiodącymi 
światowymi 
markami na ich 
drodze do 
elektrycznej 
mobilności.

DLACZEGO WALLBOX



Mamy biura w 
Europie, USA i 
Chinach, a nasze 
produkty są 
sprzedawane w 
ponad 50 krajach.

DLACZEGO WALLBOX

ASIA

NORTH 
AMERIC
A



Oferujemy 
certyfikowane 
produkty, które 
spełniają wymagania 
dotyczące 
stosowania na 
Państwa rynku.

DLACZEGO WALLBOX

Environmental 
Management System

Quality
Management System



Inteligentne 
funkcje ładowania 
w każdej 
ładowarce.

DLACZEGO WALLBOX



Produkty
Inteligentne ładowarki dla domu i 
firmy

Blokada i odblokowanie 
ładowarki

Bezprzewodowe połączenie 
za pomocą różnych 
technologii

Możliwości integracji 
back-endu



Software
Aplikacja i platforma MyWallbox

Planowanie ładowania

Analiza zużycia energii (czas, 
moc, koszt)

Zarządzanie wieloma 
ładowarkami

Automatyczne i dynamiczne 
zarządzanie obciążeniem

Ładowanie w miejscach 
publicznych (płatność 
zintegrowana)



Zapoznaj się z naszymi 
inteligentnymi rozwiązaniami w zakresie 
ładowania



Szybki
Wybierz pomiędzy 7,4 kW, 11 kW, a 22 kW.

Połączony
Kontroluj swój Pulsar za pomocą smartfonu przez 
Bluetooth.

Łatwy
System oświetlenia LED sygnalizuje stan 
naładowania.

Mały lecz potężny
PULSAR



Nasz bestseller
PULSAR PLUS

Inteligentny
Dodaj równoważenie obciążenia za pomocą Power Boost, 
aby umożliwić szybsze ładowanie, gdy dostępna jest 
większa moc.

Połączony
Kontroluj swój Pulsar Plus za pomocą smartfonu poprzez 
Bluetooth lub WiFi.

Łatwy
System oświetlenia LED sygnalizuje stan naładowania.



Zarządzanie wieloma 
użytkownikami

COMMANDER 2

Prosty w użyciu 
7-calowy ekran dotykowy Commander zapewnia 
spersonalizowany i bezpieczny interfejs użytkownika 
dla każdego użytkownika.

Kontrola ładowania
Tworzenie i kontrolowanie wielu profili użytkowników i 
opłat taryfowych w okresach, gdy taryfy są niższe. 

Połączony
Wgląd w każdą sesję ładowania poprzez Bluetooth i 
WiFi z aplikacją MyWallbox.



Oszałamiający design, 
maksymalna elastyczność

COPPER SB

Łatwy dostęp 
Pozwól wielu użytkownikom uzyskać dostęp poprzez kartę 
RFID lub aplikację MyWallbox App.

Bezpieczeństwo ładowania
Zintegrowany monitorowanie prądu stałego w celu 
ochrony instalacji ładowania.

Maksymalna elastyczność
Zintegrowane gniazdko, dostosowane do typu 1 lub 2.



Pierwsza dwukierunkowa ładowarka 
do domu

QUASAR

Innowacyjna
Najlżejsza i najmniejsza ładowarka prądu stałego 
w swoim rodzaju.

Najnowocześniejsza 
technologia 
Zaawansowane rozpoznawanie twarzy i kontrola 
gestów.

Dwukierunkowość
Pozwala na ładowanie i rozładowywanie pojazdu, 
dostarczając energię z samochodu z powrotem do 
sieci (V2G) lub do domu (V2H).



Porównanie 
produktów

Aspects Pulsar Pulsar Plus Commander 2 Copper SB Quasar
CHARGING
Up to 22 kW 7,4 kW

DC charging - - - -

Bi-directional - - - -

CHARGER FEATURES
DC Leakage Detector - -

Schedule charge

Statistics

Lock

Power Sharing          *
Power Boost - Optional Optional Optional Optional

CHARGER ACCESS
Color Screen - - - Optional

RFID - -

Face Recognition - - - - Optional

Gestures Recognition - - - - Optional

REMOTE MANAGEMENT
WiFi -

Ethernet - -

Mobile (3G/4G) - - Optional Optional Optional

Integrated tethered cable -

* Future 
development



Poznaj
MyWallbox,
nasz inteligentny Software



Smart Watch MyWallbox Portal

Jedna platforma, trzy sposoby dostępu
MY WALLBOX

MyWallbox App



Inteligentne ładowanie: Oszczędzaj 
energię i pieniądze

MY WALLBOX

Program ładowania, pozwalający na skorzystanie 
z tańszych stawek za energię.

Zarządzaj swoją ładowarką za pomocą Portalu 
lub aplikacji w telefonie lub smartfonie.

Automatyczne otrzymywanie powiadomień.
 

Wyświetlanie danych ładowania w czasie 
rzeczywistym.



Trzy plany na pokrycie potrzeb każdego 
przedsiębiorstwa

MY WALLBOX

* Per month, per 
charger



Informacja i zarządzanie
 w czasie rzeczywistym:
Dostęp z dowolnego urządzenia, w celu 
uzyskania informacji na temat zużycia, 
czasu ładowania, kosztów energii lub 
załadowanych urządzeń i aktywnych 
sesji. Łatwe pobieranie wszystkich 
informacji o zużyciu energii, kosztach, 
załadowanych sesjach, danych 
historycznych i wielu innych, kiedy tylko 
są potrzebne.

Inteligentne i standardowe funkcje, dla każdego 
użytkownika

MY WALLBOX

Zdalna konfiguracja:
Zarządzaj poziomem ładowania 
w zależności od potrzeb lub 
zablokuj i odblokuj ładowarkę, 
aby uniknąć jej niewłaściwego 
użycia.

Over the air updates (OTA):
Zaktualizuj nasz firmware w 
ciągu kilku minut, jak tylko 
zostaniesz o tym powiadomiony 
przez Wallbox.



Skanuj kod 
QR

Wybierz czas 
ładowania

Dodaj kartę 
kredytową

Zaakceptuj 
płatność

Prosta integracja płatności
MY WALLBOX

Dodaj płatności bezgotówkowe i spraw, aby korzystanie z infrastruktury ładowania było jak najprostsze 
dla Twoich klientów. 



Zapoznaj się z naszym
Pakietem uaktualnień i 
akcesoriów



Scale as you grow
Podłącz do 24 ładowarek do swojej głównej 
ładowarki 

Maksymalna elastyczność 
Działa z każdym rodzajem instalacji, obejmując 
łączność do 250 metrów

Optymalizacja użytkowania 
Automatycznie przypisuje niewykorzystaną moc, na 
przykład gdy jeden samochód jest w pełni 
naładowany.

Uwaga: Power Sharing umożliwia zrównoważenie obciążenia 
dla maksymalnie 25 ładowarek.

Dzięki Power Sharing można uniknąć kosztownych modernizacji infrastruktury elektrycznej. Ta 
inteligentna funkcja ładowania dynamicznie rozprowadza określoną ilość energii w najbardziej efektywny 
sposób wśród wszystkich podłączonych ładowarek.

POWER SHARING

Total capacity of the infrastructure: 36 kW



Uwaga: Funkcja Power Boost jest przeznaczona tylko do użytku 
domowego.

Power Boost dynamicznie balansuje dostępną energię pomiędzy ładowarką i pozostałymi urządzeniami 
w domu. Pomaga to uniknąć przekroczenia dostępnej mocy w infrastrukturze i zapobiega przerwom w 
dostawie prądu.

POWER BOOST

Pełna kontrola
Dzięki Power Boost nigdy nie przekroczysz swojego 
limitu infrastrukturalnego. 

Bezpieczeństwo
Chroń instalacje elektryczne w Twoim budynku i lokalną 
sieć energetyczną.

Optymalizacja użytkowania  
Zawsze ładuje się przy maksymalnej dostępnej mocy.

 



Zmaksymalizuj swój ROI
DPS obniży koszty instalacji i eksploatacji 
poprzez wyrównanie szczytowych obciążeń 
energetycznych. 

Zminimalizuj koszty
Oszczędność wydajności i kosztów instalacji 
doprowadzi do oszczędności pieniędzy dla 
Ciebie i Twoich klientów.

Ładuj szybciej 
Zredukuj czas ładowania, ponieważ 
dostępna moc jest wykorzystywana 
najbardziej efektywnie. 

Dynamic Power Sharing mierzy moc dostępną dla sieci ładowania w każdym momencie i 
dynamicznie rozdziela ją na wszystkie podłączone ładowarki.

DYNAMIC POWER SHARING

Uwaga: Funkcja Dynamic Power Sharing umożliwia wyważanie obciążenia dla maksymalnie 25 
ładowarek.



Długość kabli (5 m lub 
7 m)

Złącza EV (T1 i T2)
Uchwyt do kabli (na 

ściany)

Standardowy cokół Cokół Onyx Karty RFID Łączność mobilna 
3G/4G

Skompletuj swoją ładowarkę w oparciu o swoje 
wymagania

CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA



Serwis
Instalacja i serwis Wallbox 



OFERTA SERWISOWA WALLBOX

Customer 
Support

Centrum Serwisowe
• Obsługa klienta/Zapytania 

innych użytkowników
• Podstawowa diagnostyka i 

rozwiązywanie problemów
• Odbiór informacji w przypadku 

jakichkolwiek problemów z 
klientem

Zdalna diagnoza
• Zdalna pomoc specjalisty
• Odizolowanie uszkodzone 

części
• Zarządzanie częściami 

zamiennymI

Doświadczone wsparcie lokalne
• Przeszkoleni technicy na 

miejscu 
• Instalacja
• Obsługa posprzedażna i 

konserwacja

Service 
Engineering

Sieć 
Partnerów

WALLBOX CUSTOMER SERVICE LOCAL PARTNERS



Akademia Wallbox 
Serwis dla Ciebie i Twoich klientów



AKADEMIA 
WALLBOX 

Samoobsługa klienta
Nasza strona pomocy technicznej oferuje wszystko, czego 
potrzebujesz. Od kart katalogowych do instrukcji obsługi i 
instalacji, mamy dla Ciebie wszystko, czego potrzebujesz.

Baza wiedzy

FAQs

Instrukcje instalacji dla wszystkich 

naszych produktów

Instrukcje dla użytkowników

Notatki prasowe

Tech blog



AKADEMIA WALLBOX 

Szkolenie dla instalatorów
Nasze szkolenie dla instalatorów nauczy Cię wszystkiego, 
co musisz wiedzieć, aby rozwijać się w branży instalacji 
elektrycznych. Skorzystaj z naszej wiedzy fachowej.

Ponad 400 przeszkolonych 
instalatorów na całym świecie

Ponad 800 godzin szkolenia

Szkolenia na miejscu i online

Photo of a training session



INSTALACJA Z WALLBOX



Wallbox sprawi, 
że Twój biznes 
będzie się dobrze 
rozwijał, oferując 
swoim 
pracownikom i 
klientom 
najlepsze 
możliwości 
ładowania. 



Uwaga: Pulsar w trybie Power Sharing może działać tylko jako zależna ładowarka.
Wszystkie inne ładowarki mogą być zarówno ładowarkami głównymi, jak i zależnymi. 

Ogólne wymogi dotyczący lokalizacji

Planowanie

Lokalizacja jest dogodna, widoczna i łatwo 
dostępna.

Potrzeby sterowników EV dopasowują się do 
trybu ładowania 3.

Badania i przestrzeganie przepisów krajowych.

Zapewnij pierwszeństwo pojazdu elektrycznego. 

Przydzielenie wymaganego ładunku i źródła 
zasilania.



Konfiguracja stacji ładowania (liczba kabli i 
stojaków)

Liczba dostępnych miejsc parkingowych. 

Oczekiwana liczba stacji ładowania i przyszła 
rozbudowa.

Moc elektryczna obiektu i oczekiwany wpływ na 
gęstość obciążenia (w/m2).

Spodziewany czas spędzony przez kierowcę EV i 
ruch uliczny wokół lokalizacji ładowarki.

Bliskość ładowarki od istniejącego źródła 

Dostęp do sieci komórkowej lub Wi-Fi.

Wymagana jest zgoda odpowiednich organów.

Uwaga: Nie należy instalować w pobliżu materiałów łatwopalnych, wybuchowych 
lub palnych, chemikaliów lub rozpuszczalników, obszarów zagrożonych zalaniem, 
przewodów gazowych, elementów emitujących ciepło, bezpośredniego 
promieniowania słonecznego.

Uwagi ogólne
Instalacja fizyczna



Przestrzegaj przepisów dotyczących okablowania 
elektrycznego i wytycznych dla Wallbox.

Upewnij się, że uziemienie i układ klejenia spełniają 
aktualne wymagania.

Spadek napięcia na zaciskach zasilania powinien 
mieścić się w granicach określonych przepisami 
prawa. 

Zainstaluj elektryczne zabezpieczenia przed 
dotykiem pośrednim (RCD).

Oddzielny obwód odgałęzienia, dodaj wyłącznik 
(MCB) do istniejącej rozdzielnicy.

Sprawdź pojemność centrali dystrybucyjnej pod 
kątem dodatkowego obciążenia.

Uwagi ogólne

Instalacja elektryczna


