
Skladba řešení:
• nabíječka Wallbox 

• software (PC a mobilní aplikace) 

• volitelné rozšíření o moduly: 

• identifikace čipů RFID

• měření spotřeby kWh

• připojení k Wi-Fi

Vysoký uživatelský komfort, moderní design.

Možnost měření kWh spotřeby a následného 
účtování hostům/uživatelům (napojení na 
elektronický přístupový systém).

V dnešní době patří do standardu vybavení garáží a parkovišť (venkovních, vnitřních 

a podzemních parkovacích stání) většiny průmyslových a administrativních objektů, 

ubytovacích zařízení i rodinných domů možnost příjezdu elektromobilem. Pro zvýšení 

komfortu a obslužnosti zaměstnanců, personálu, hostů (často také z důvodů městské 

vyhlášky o kvalitě ovzduší v centrech nebo  ochrany přírody) možnost nabíjet vozy 

s elektrickým a hybridním pohonem. Nabíječky Wallbox lze nainstalovat na fasádu domu 

nebo budovy, kde jsou uživatelům pohodlně dostupné. Samozřejmě je lze také zapojit do 

přístupového systému tak, že uživateli (zaměstnanci, hostovi apod.) nahrajete na kartu 

časové okno pro nabíjení – tedy odblokování nabíječky (platí pro elektronické přístupové 

systémy CISA eSIGNO, CES). Vzhledem k vysoké kvalitě technologie, modernímu designu 

a použití kvalitních komponent, přináší vysoký uživatelský komfort. Nabíjecí stanici je 

možné rozšířit o technickou výbavu RFID identifikace, měření spotřeby nebo připojení k 

Wi-Fi. Prostřednictvím softwaru pro počítače a mobilní telefony lze sledovat lze sledovat 

nabíjecí výkon a zároveň spotřebu elektrické energie v kWh, kterou lze případně účtovat.

Nabíječky
Wallbox

Detailní popis řešení:

• Druh nabíjecího proudu:  3f AC

• Maximální nabíjecí výkon: 22 kW

• Napájení:   3P + N + PE

• Jmenovité napětí:  400 V / 50 Hz

• Jmenovitý proud:  3 × 32 A

• Teplota okolí:  -25°C ~ +55°C

• Externí rozhraní:  Ethernet (RJ 45)

• Rozměry mm (š×v×h): 325 × 410 × 153

• Hmotnost:   5-7 kg (podle zvoleného typu)

• Krytí:   IP 54, IK 10

• Nabíjecí konektor:  Typ 2 (Mennekes)

Technické parametry systému:
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Inteligentní řídící jednotka nabíjecí stanice dokáže v reálném čase reagovat na spotřebu 
objektu a přizpůsobit svůj nabíjecí výkon tak, aby se zabránilo výpadku hlavního jističe. 
Díky autonomnímu řízení dobíjecího výkonu stanice není nutné vždy navyšovat hlavní 
jistič objektu a s ním související stálé měsíční platby. Zařízení bylo vyvíjeno a vyrobeno 
v České republice. Používáme pouze kvalitní elektroniku umístěnou v nerezovém těle, které 
je vhodné pro venkovní použití a zajišťuje vysoký stupeň ochrany proti vandalismu. 

A) Tipy pro využití:
• nabíjení vlastního elektromobilu nebo firemních vozů
• placené nabíjení zákazníků díky volně stažitelné mobilní aplikaci
• placené nabíjení hostů integrované do do elektronického přístupového systému

B) Požadavky na montáž:
K instalaci je zapotřebí následující materiál:
• Nabíječka Wallbox
• Kabel CGSG 5 × 6
• Kabel UTP Cat. 5
• Instalační materiál

Následně je třeba provést kompletaci a zprovoznění:
• Napojení stávajících kabelových rozvodů 
• Zapojení a oživení kompletního systému
• Zaškolení obsluhy

C) Informace potřebné k optimální konfiguraci systému:
Pro montáž nabíječky je třeba návštěva technika k obhlídce místa instalace. Ten 
určí nejvhodnější umístění zařízení. Dle požadavků zákazníka je třeba spočítat délku 
související kabeláže k místu připojení. 

D) Zpracování konkrétní cenové nabídky závisí na následujících faktorech:
Tloušťka zdiva při instalaci na fasádě (vrtání otvoru skrz pro napájecí kabel k nabíječce).
Dále délka potřebné kabeláže, úprava rozvaděčů, rozsah revize, úprava datových 
rozvodů, úprava silových rozvodů.

E) Limity / modularita řešení
Je možné kombinovat různé typy a množství nabíječek a zapojovat je do softwaru.

F) Certifikace (dle použitých komponent):
• ČSN EN 50102, ČSN EN 60068-2-75, ČSN EN 61851-1, ČSN EN IEC 61851-1 ed.3
• ČSN 61000-6-3, ČSN EN 61000-4-2, ČSN EN 61000-4-8, ČSN EN 61000-4-4
• ČSN EN 61000-4-5, ČSN EN 61000-4-6, ČSN EN 61000-4-11 


