Power Sharing
Power Boost

Intelligent
lading av elbil
Lad raskt, trygt og enkelt med
Wallbox – kompatible med elbiler
og hybridbiler fra alle bilmerker
Nye priser gjeldende fra 5. mai 2020

Prisene inkluderer lader og grunnpakke el-installasjon. Prisene er ink

Wallbox
Pulsar

Verdens minste lader med smarte
og effektive ladeinnstillinger.
Opptil 22 kW – kabel Type 1 eller
Type 2. Pulsar har Bluetooth, strømmåling, Multi User og Power Sharing.
13.200,- med 5 meter kabel
14.200,- med 7 meter kabel

Wallbox
Pulsar Plus
Enda mer intelligent enn den
vanlige Pulsaren.

Opptil 22 kW – kabel Type 1 eller
Type 2. I tillegg til alle de vanlige
Pulsar-funksjonene har denne også
Wi-Fi-tilkobling, DC-vern og den er
kompatibel med Power Boost.
15.490,- med 5 meter kabel
16.490,- med 7 meter kabel
TIPS! Ikke kjøp en lader som har begrensning på 7,4 kW eller
11 kW – da må du bytte den ut hvis du ønsker mer ladeeffekt.
Wallbox-laderne er fleksible – man kan øke effekten fra 7,4 kW til
22 kW med samme lader.

Grunnpakke
el-installasjon
Få laderen installert hjemme
eller på hytta av autorisert
el-installatør til fastpris.

Arbeid og materiell utover grunnpakken a

kl. mva.

Wallbox
Copper SB

Dette er en intelligent lader for
fremtidens ladebehov.
Opptil 22 kW – Type 2-utgang.
Kan lade både Type 1 og Type 2
avhengig av kabeltype.
Bluetooth/WiFi/Ethernet, strømmåling, Multi User, Power Sharing,
RFID og DC-vern. Kompatibel
med Power Boost.
18.400,- (Ladekabel ikke inkludert.)

Wallbox Commander 2
En intelligent lader med
berøringsskjerm hvor du kan
tilpasse skjermbildet til din
elbils ladeoppsett.
Opptil 22 kW – kabel Type 1
eller Type 2. Bluetooth/Wi-Fi/
Ethernet, strømmåling, Power
Sharing, Multi User, RFID og
DC-vern. Kompatibel med
Power Boost.
19.000,- med 5 meter kabel
20.000,- med 7 meter kabel

Spørsmål? Få svar
hos vårt kundesenter:

RING 51 74 20 00
ÅPENT: MAN–FRE 08-20
LØR–SØN 10-15

Grunnpakke el-installasjon inkluderer følgende:
• Installasjon av inntil 3-fase/32A
• Jordfeilbryter Type B hvis det
• 15 meter kabling fra sikringsikke er i laderen
skap til ladepunkt
• Det forutsettes at installasjonen
• 2 gjennomboringer i trevegg
har overspenningsvern
• Forutsetter normal tilkomst,
• Arbeidstid 4 timer på stedet
kapasitet og plass til sikring og
• 30 km kjøring fra kontoret til
jordfeilbryter i sikringsskap
installasjon – maks 60 km t/r.
• Automatsikring
• Dokumentasjon

avtales mellom kunden og el-installatør og faktureres direkte fra el-installatør.

Power Sharing

– lastbalansering mellom flere ladere
Alle Wallbox-laderne har innebygd funksjon for strømdeling
uten behov for ekstra strømdelingsenheter.
I anlegg med to eller flere ladere koblet sammen fordeles
tilgjengelig strøm til de punktene som til enhver tid er i bruk.
10 A

10 A
16 A

10 A
16 A

Power Boost

– dynamisk lastbalansering
mellom husholdning og lader

0A

4.375,-*
inkl. mont.

Power Boost tar hensyn til at strømmen til en
husholdning er begrenset og at forbruket varierer i løpet av
døgnet. Den optimaliserer automatisk elbilladingen ut fra det
totale strømforbruket. Power Boost installeres i sikringsskapet.
* Inkl. 15 m datakabel og forutsetter montering samtidig med grunnpakke el-installasjon.
17.15 Høyt forbruk – lite til lading

00.40 Lavt forbruk – mye til lading

IMPORTØR:
Mer info på våre nettsider:
www.intelligent-solutions.no
eller ring vårt kundesenter
på telefon 51 74 20 00

