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Προαιρετικά χαρακτηριστικά
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Το Wallbox Pulsar Plus είναι ένα πρακτικό και έξυπνο σύστημα φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα και συνδεόμενα υβριδικά, το 
οποίο συνδέεται με την πλατφόρμα διαχείρισης φόρτισης myWallbox μέσω Wi-Fi ή Bluetooth. Το Pulsar Plus διατίθεται πάντα με 
ενσωματωμένη προστασία από διαρροή συνεχούς ρεύματος.

Το Pulsar Plus είναι συμπαγές και διαθέτει την πιο προηγμένη τεχνολογία, ώστε να παρέχει τη μέγιστη απόδοση φόρτισης. 
Το Pulsar Plus προσαρμόζεται εύκολα σε οποιαδήποτε εγκατάσταση, είτε σε ιδιωτικό γκαράζ είτε σε κοινόχρηστο χώρο 
στάθμευσης.

Δομή αριθμού εξαρτήματος XXXX-X-X-X-X-XXX-X
1   2 3 4 5  6  7

Θέση

Παραλλαγές – 
Ορισμός

0-5 m 1: Τύπος 1 3: Εντοπισμός 
παραμένοντος  

ρεύματος

XX1: Λευκό
X: Αναθεώρηση X

2: 7,4 kW

M: 7 m 2: Τύπος 2 XX2: Μαύρο
3: 11 kW
4: 22 kW

 1: ΜΟΝΤΕΛΟ

PLP1:  
Pulsar Plus

 4: ΙΣΧΥΣ 2: ΚΑΛΩΔΙΟ
5: ΠΡΟΣΘΕΤΟ  

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΌ 3: ΒΥΣΜΑ  6: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 7: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Περιβάλλον χρήστη και επικοινωνία
Συνδεσιμότητα

Περιβάλλον χρήστη

Αναγνώριση χρήστη

Πληροφορίες κατάστασης φορτιστή

Συμπεριλαμβανόμενα χαρακτηριστικά

Γενικές προδιαγραφές
Μοντέλο Pulsar Plus

Χρώμα

Λειτουργία φόρτισης (IEC 61851-1)

Λευκό ή μαύρο

Λειτουργία 3 

Διαστάσεις 166 x 163 x 82 mm (χωρίς το καλώδιο)

Μήκος καλωδίου 5 m (προαιρετικά 7 m)[1]

Βάρος 1 kg (χωρίς το καλώδιο)

Θερμοκρασία λειτουργίας

Θερμοκρασία αποθήκευσης

Πρότυπα

-25 ºC έως 40 ºC

-40 ºC έως 70 ºC
Σήμανση CE (Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2014/35/ΕΕ και

Οδηγία Ηλεκτρομαγνητıκής Συμβατότητας 2014/30/ΕΕ)
IEC 61851-1, IEC 61851-22 και IEC 62196-2

Διαστάσεις

• Σε διαρκή σύνδεση μέσω Wi-Fi ή Bluetooth

• Βελτιστοποιήστε την υποδομή φόρτισης και μειώστε τους 
χρόνους φόρτισης χάρη στην τεχνολογία Power Boost

Βασικά χαρακτηριστικά

Wallbox Pulsar Plus

[1] Διαθέσιμο μόνο για φορτιστές τύπου 2, 3 P και 32 A 
[2] Τύπου Α ή τύπου Β, ανάλογα με τους τοπικούς κανονισμούς

Ηλεκτρικές προδιαγραφές
Ισχύς φόρτισης 7,4 kW 11 kW 22 kW

220-240 V 400 V 400 V

32 A (1 P) 16 A (3 P) 32 A (3 P)

Τύπος 2

Ονομαστικό ρεύμα

Ονομαστική τάση εναλλασσόμενου  
ρεύματος ± 10%

Ονομαστική συχνότητα 50 Hz / 60 Hz

Ρυθμιζόμενο ρεύμα από 6 Α σε ονομαστικό ρεύμα

Αξιολόγηση προστασίας IP54/IK08

Κατηγορία υπέρτασης

Εντοπισμός παραμένοντος ρεύματος

Διακόπτης κυκλώματος  
παραμένοντος ρεύματος

CAT III

Συνεχές ρεύμα 6 mA

Απαιτείται εξωτερικός διακόπτης  
κυκλώματος παραμένοντος ρεύματος[2]

• Ενσωματωμένα φώτα κατάστασης φόρτισης

• Ενσωματωμένη προστασία από διαρροή συνεχούς ρεύματος

• Συμπαγές σχέδιο

ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Wi-Fi/Bluetooth

Εφαρμογή Wallbox / Πύλη myWallbox

Εφαρμογή Wallbox / Πύλη myWallbox

Λυχνία LED (κόκκινο, πράσινο, μπλε) Halo /  
Εφαρμογή Wallbox / Πύλη myWallbox

Power Sharing Smart

Power Boost

Τύπος βύσματος (IEC 62196-2) Τύπος 2Τύπος 1 / Τύπος 2 

Πλάτος καλωδίου 5 x 10 mm²
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• Ενημέρωση και διαχείριση σε πραγματικό χρόνο: 
Αποκτήστε πρόσβαση από οποιαδήποτε συσκευή και 
λάβετε πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση, τον 
χρόνο φόρτισης, το κόστος ενέργειας ή τις ενεργές και 
τις ανεβασμένες περιόδους λειτουργίας του φορτιστή 
σας.

• Τακτικές αναφορές: Κατεβάστε εύκολα όλες τις 
πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας, 
το κόστος, τις ανεβασμένες περιόδους λειτουργίας, τα 
ιστορικά δεδομένα κ.ά., όποτε τις χρειαστείτε.

• Απομακρυσμένη ρύθμιση παραμέτρων: Ρυθμίστε το 
ρεύμα φόρτισης ανάλογα με τις ανάγκες σας ή κλειδώστε 
και ξεκλειδώστε τον φορτιστή σας για να αποφύγετε 
τυχόν κακή χρήση του. Όλα αυτά με ένα μόνο κλικ.

• Χρησιμοποιήστε την ως σύνδεσμο μεταξύ του φορτιστή και 
της πύλης myWallbox, μέσω Bluetooth.

• Ρυθμίστε τη συσκευή σας και αποκτήστε πρόσβαση στην 
κατανάλωση.

• Προγραμματίστε φορτίσεις για όταν το ρεύμα είναι 
φθηνότερο.

• Ρυθμίστε το ρεύμα φόρτισης ανάλογα με τις ανάγκες σας 
ή κλειδώστε και ξεκλειδώστε τον φορτιστή σας για να 
αποφύγετε τυχόν κακή χρήση του. Όλα αυτά με ένα μόνο κλικ.

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις της συσκευής σας από το κινητό ή το 
τάμπλετ σας, μέσω της εφαρμογής Wallbox.

Εφαρμογή Wallbox

Η πλατφόρμα νέφους myWallbox σάς επιτρέπει να ρυθμίζετε, να 
παρακολουθείτε και να χειρίζεστε από απόσταση τον φορτιστή 
σας, μέσω εφαρμογής για κινητά ή διαδικτυακής πύλης. Είναι 
κατάλληλη και για προσωπική και για επαγγελματική χρήση.

Πύλη myWallbox


