
w
w

w
.E

ne
rg

yC
lo

ud
.c

z

NABÍJECÍ STANICE

spolehlivý zdroj pro rychlé, bezpečné a efektivní
nabíjení elektromobilů.

WALLBOXWALLBOX

CHYTRÁ
APLIKACE
pro správu nabíjecí
stanice

INTELIGENTNÍ
řízení nabíjecího
výkonu

odložený start nabíjení umožní naplánovat
nabíjení v levnějším tarifu

KOMPATIBILITA A SERVIS



obchod@energycloud.czVýrobcem nabíjecích stanic je EnergyCloud, a.s.
Studentská 50, Plzeň 323 00 www.EnergyCloud.cz

EnergyCloud se soustředí na výrobu 
nabíjecích stanic elektromobilů
a výrobu a dodávky bateriových stanic 
pro domácnosti i průmysl. Systém 
EnergyCloud tak představuje kom-
plexní přístup k efektivnímu využití 
obnovitelných zdrojů elektrické 
energie.

Nabíjecí stanice jsou určené pro 
domácí použití, firemní vozové parky
a flotily i veřejná dobíjecí místa. Platby 
je možné provádět kreditní kartou, 
Google Pay nebo Apple Pay, nebo 
kteroukoli vnitropodnikovou kartou.

Inteligentní řízení Wallboxu umožnu-
je v reálném čase reagovat na aktuál-
ní spotřebu objektu a přizpůsobit 
nabíjecí výkon tak, aby nedošlo
k překročení rezervovaného příkonu 
objektu (hodnota jističe).

Wallbox je dodáván s aplikací, která 
je dostupná na mobilních telefonech 
(Android a iOS) a na webu. Aplikace 
slouží pro správu jedné i více nabíje-
cích stanic a dohled nad nimi
v reálném čase.

JAK ENERGYCLOUD
WALLBOX FUNGUJE ?
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Přívodní síť
Jmenovitý proud
Jmenovitý výkon
Detekce unikajícího
proudu
Propojení s vozem

TN – S 400 V / 50 Hz
3 × 32A
22 kW

AC 30 mA / DC 6 mA

Type 2, pevně
instalovaný kabel

Obecné informace
Externí rozhraní Ethernet (RJ45)
Elektroměr Certifikace MID

Specifikace výrobku
Rozměry (š, v, h) 325 ×410 ×153 mm
Stupeň krytí IP 54
Stupeň odolnosti IK 10
Hmotnost 7 kg
Teplota okolí -30°C až +55°C

Technické parametry

Výkon

Placení QR kódem

OCPP

Plug & Charge

Mobilní aplikace

Čtečka RFID

Správa uživatelů

Přepěťová ochrana

Dynamické řízení

MID elektroměr

Ovládání tlačítkem

1 × 22 kW 2 × 22 kW 1 × 22 kW 2 × 22 kW 1 × 22 kW 2 × 22 kW

PROProduktová
řada WallBox PRO DUO HOME NZÚ HOME DUO NZÚ HOME HOME DUO


