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TEKNISKT FAKTABLAD
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163 mm 82 mm

Artikelnumrets struktur XXXX-X-X-X-X-XXX-X
1   2 3 4 5  6  7

Position

Varianter - 

Definition

0 - 5 m 1 - Typ 1
3 - Upptäckt av restström

XX1 - Vit
X - Recension X

2 - 7,4 kW

M - 7 m 2 - Typ 2 XX2 - Svart 
3 - 11 kW
4 - 22 kW

PLP1 - Pulsar 

Plus

 5 - EXTRA FUNKTIONER

Användargränssnitt och kommunikation

Allmänna specifikationer

Pulsar Plus

Vit or svart Färg

Läge 3 

166x163x82 mm (utan sladd)

5 m (7 m tillval)[1]

1 kg (utan sladd)

-25 ºC a 40 ºC

-40 ºC a 70 ºC

CE märkning (LVD 2014/35/EU, EMCD 2014/30/EU)  
EC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2

Mått

• Alltid ansluten via wifi eller Bluetooth.

• Optimera infrastrukturen för din laddning och minska 
laddningstiderna med tekniken för effektökning.

Wallbox Pulsar Plus

Wallbox Pulsar Plus är ett praktiskt, intelligent laddningssystem för elfordon och plug-in-hybrider som ansluts till plattformen myWallbox för 
laddningshantering via wifi eller Bluetooth. Pulsar Plus levereras med ett inbyggt DC-läckageskydd som standard.

Pulsar Plus är kompakt, har den mest avancerade tekniken för att ge maximal laddningsprestanda. Pulsar Plus anpassar sig enkelt till alla 
installationer i privata garage eller gemensamma parkeringsplatser.

Nyckelfunktioner

[1] Endast tillgänglig för typ 2 3P 32 A-laddare. 
[2] Typ A eller typ B enligt lokala bestämmelser. 

Elektriska specifikationer
7,4 kW 11 kW 22 kW

220 V - 240 V 400 V 400 V

32 A (1P) 16 A (3P) 32 A (3P)

Typ 2

Betygsatt frekvens 50 Hz / 60 Hz

Laddningsström konfigurerbar  från 6 A till maxeffekt

Skyddsklass IP54 / IK08

Spänningskategori

Upptäckt av restström

RCCB

CAT III

DC 6 mA

Extern RCCB krävs[2]

Wifi / Bluetooth

Wallbox-app / myWallbox-portal

Wallbox-app / myWallbox-portal

Halo RGB LED / Wallbox-app /           myWallbox-

portal

Power Sharing Smart

Typ 2    Typ 1/ Typ 2 

Anslutningar

Användargränssnitt

Användaridentifiering

Information om laddarens 

status

Inkluderade funktioner

Modell

Anslutningstyp

Mått

Laddningsläge

Sladdlängd

Vikt

Driftstemperatur

Lagringstemperatur

Standard

Maxeffekt

Maximal ström

Ingångsspänning

 1 - MODELL  4 - KRAFT 2 - KABEL 3- ANSLUTNINGS  6 - ANPASSA 7 - RECENSION

• Integrerade lampor som visar laddningsstatus.

• Integrerat DC-läckageskydd.

• Kompakt design.

Kabelbredd 5 x 10 mm²
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Med myWallbox molnplattform kan du konfigurera, övervaka och 
fjärrstyrd din laddare via mobilapp eller webbportal. Lämplig för privat 
användning och företagsanvändning.

• Information och styrning i realtid: Tillgång från vilken enhet 
som helst för att få information om förbrukning, laddningstid, 
energikostnad eller laddarens aktiva och uppladdade sessioner.

• Regelbundna rapporter: Ladda enkelt ner all information om 
energiförbrukning, kostnader, uppladdade sessioner, historik 
och mycket mer varje gång du behöver den.

• Fjärrkonfiguration: Ställ in laddningsströmmen efter dina behov 
eller lås och lås upp laddaren för att undvika felaktig användning.  
Allt med ett enda klick.

• Fungerar som en länk mellan laddaren och myWallbox 
-portalen via Bluetooth.

• Installera din enhet och få tillgång till din förbrukning.

• Programmera laddningssessioner när energipriset är lägre.

• Ställ in laddningsströmmen efter dina behov eller lås och lås upp 
laddaren för att undvika missbruk. Allt med ett enda klick.

Styr alla dina enhetsinställningar från din mobiltelefon eller surfplatta 
via Wallbox-appen.

Wallbox-app

myWallbox-portal


