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Wallbox Smart WB1
Intelligens fali töltődoboz akár 22 kW elektromos teljesítményig

A Smart WallBox típus magán és közcélú parkolókban, beltéri és kültéri környezetben egyaránt alkalmazhatók. 
Ez a sorozat lehetőséget nyújt különböző tápellátási opciókra és megfelel az összes tölthető hibrid és tisztán 
elektromos jármű töltési követelményeinek.

A berendezés magában foglalja a kijelzőt és az RFID kártyaolvasót. A rendelkezésre álló intelligens mérési és 
kommunikációs képességei által alkalmas innovatív intelligens hálózatba történő integrálásra. 

 Műszaki jellemzők:
Hardver
    Védettségi szint: IP54

    Mode 3 kompatibilis, IEC 61851-1 (tanúsított)

    Type 1, Type 2 vagy Schuko csatlakozók, összhangban az IEC 
előírásokkal

    Töltés állapot fényjelzés (kék, zöld és piros)

    Egyszerű telepíthetőség, 4-pontos fali rögzítés

    Type 1 - választható szerelt kábel Type 1 csatlakozóval

    Type 2 csatlakozó zár

    Testreszabható kialakítás

    Háttér világítással ellátott LCD kijelző

    Beépített energia felhasználás mérés (Class 1 mérő) és időzítő

Szoftver
    Előre fizetés és hozzáférés vezérlés RFID kártyával

    Ethernet csatlakozás és adattárolás

    3G és GPRS kommunikáció (opcionális)

    SCADA szoftver csatlakozás

    Integráció más szoftverekkel (OCPP, XML)

SignelPark®  parkolórendszer integráció



Wallbox Smart WB2
Intelligens fali töltődoboz 22+22 kW elektromos teljesítményre

A Smart WallBox WB2 típus a optimalizált megoldást nyújt fedett parkolók számára. A berendezés alkalmas 
egyidejűleg két elektromos jármű töltésére, csatlakozónként akár 22 kW-os teljesítménnyel. (44 kW töltési 
összteljesítmény).

A berendezés magában foglalja a kijelzőt és az RFID kártyaolvasót. A rendelkezésre álló intelligens mérési és 
kommunikációs képességei által alkalmas innovatív intelligens hálózatba történő integrálásra. 

 Műszaki jellemzők:
Hardver

3 fázisú betáplálás, 400 V AC

Névleges betáp igény fázisonként: 32+32 A

2 db  Type 2 csatlakozó, az IEC 62196-2 előírásoknak megfelelően

Mode 3 kompatibilis, IEC 61851-1 (tanúsított)

Két jármű egyidejű tölthetősége

Töltés állapot fényjelzés (kék, zöld és piros)

Egyértelmű ügyfél azonosításra alkalmas

Védettségi szint: IP54

Egyszerű telepíthetőség

Háttér világítással ellátott LCD kijelző

Beépített energia felhasználás mérés (Class 1 mérő) és időzítő

Biztosítható a központi IT infrastruktúrára kapcsolódás

Szoftver
    Hálózati csatlakoztatási lehetőség 3G/GPRS kapcsolaton keresztül

    Távolról felügyelhető és ellenőrizhető

    Harmadik féltől származó szoftver integrációja (OCPP, XML)

SignelPark®  parkolórendszer integráció
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