TEKNISK DATABLAD
Wallbox Copper SB
Wallbox Copper SB er spesielt tilegnet kommersielt bruk, borettslag og offentlige ladeplasser. Universell kontakt i laderen tillater å lade
både T1 og T2 biler. Laderen låses opp enten med RFID brikke eller appen.
Copper SB er en smart lader som alltid er tilkoblet myWallbox plattform. Dette muliggjør automatisk synkronisering av ladeøkter og
brukerinformasjon.

Viktige funksjoner
• Ladekontakt er tilpasset alle typer ladbare biler.
• Flerbruker grensesnitt gjennom RFID og Appstyring.
• Mulighet for lastbalansering mellom ladere og mellom ladeanlegg
og bygget.
• Fin design og brukervennlighet gjør den til ett godt valg.

Produktbeskrivelse
Model

Copper Socket Business

Kontakt Type

Type 2 Kontakt (IEC 62196-2)

Lademodus

Mode 3

Dimensjon

260x192x113 mm

Vekt

2 kg

Driftstemperatur

-25 ºC til 40 ºC

Lagringstemperatur
CE merking

-40ºC til 70ºC
LVD2014/35/EU, EMCD 2014/30/EU
IEC61851-1, IEC61851-22, IEC62196-1

Dimensjoner

Elektriske spesifikasjoner
Inngangsspenning
Strøm

7,4 kW (1fas) / 22 kW (3fas)
110 / 230V AC ± 10% (1P) / 400V AC ± 10% (3fas)
32 A, 5x6 mm² Kabel
Ladestrøm konfigurerbar fra 6 A til 32 A

Frekvens

50 Hz / 60 Hz

Beskyttelsesgrad

IP54 / IK08

Overspenningskategori
Jordfeilbeskyttelse
Krav til jordfeilbryter

260 mm

Effekt

CAT III
AC 30mA / DC 6mA
Ekstern jordfeilbryter type A[1]

192 mm

113 mm

Brukergrensesnitt og kommunikasjon
Kommunikasjon
Brukeridentifikasjon
Brukergrensesnitt
Informasjon om ladestatus

Wi-Fi / Ethernet / Blåtann
RFID / Wallbox App / myWallbox Portal
Wallbox App / myWallbox Portal
RGB LED / Wallbox App / myWallbox Portal

Ekstra funksjoner

Power Sharing

Valgfri funksjoner

4G modem / Power Boost
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[1] Bekreft med en faglært elektriker
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myWallbox portal
myWallbox skyplattform lar deg konfigurere, overvåke og styre
laderen, via mobilappen eller nettportalen. Det er egnet for
privat og forretningsbruk.

• Informasjon i sanntid: Tilgang fra hvilken som helst enhet for
å få informasjon om forbruk, ladetid, energikostnader og den
aktive økten til laderen eller ladestasjonens nettverk.
• Regelmessige rapporter: Du kan enkelt laste ned all informasjon
om energiforbruk, kostnader, aktive økter, historiske data og
mye mer, når du trenger det.
• Ekstern konfigurasjon: Justere ladestrømmen i henhold til dine
behov eller låse og låse opp laderen for å unngå misbruk. Alt
med ett enkelt trykk.

Wallbox App
Administrer alle enhetsinnstillingene fra mobiltelefonen
eller nettbrettet via Wallbox-applikasjonen.
• Fungerer som en kobling mellom laderen og MyWallbox
portalen via Bluetooth i tilfelle du ikke har en Internetttilkobling.
• Konfigurer enheten og få tilgang til forbruket ditt.
• Legg inn ladeskjema slik at du lader når strømmen er
billigst.
• Justere ladestrømmen i henhold til dine behov eller låse
og låse opp laderen for å unngå misbruk. Alle med ett
enkelt trykk.
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