
 

 

 
 

 

 

Fisa tehnica 

EVConnect wallbox pulsar 

 

Wallbox Pulsar este un sistem revoluționar de incarcare inteligentă pentru  

vehiculele electrice, echipate cu cele mai noi tehnologii si un design compact 

și sofisticat pentru a oferi cele mai bune performanțe de încarcare. 
 

Wallbox Commander are cel mai compact design de pe piață, oferind in acelasi 

timp putere maxima de incarcare de 22 kW. 

  Se integreaza perfect in orice spatiu si pe orice suprafata (lemn, zidarie, metal). 

 
WallBox Pulsar este proiectat cu conectivitate Bluetooth inteligenta, care  

permite obținerea de date când vă apropiați de încărcător. 

Incarcarea este la fel de simpla, sigura si placuta ca o joaca. 

 
"MyWallbox", o zonă personala, conceputa special pentru tine, permite 

controlul încărcării sesiuni, pentru a configura încărcătorul și dă acces  

la istoricul de consum și alte servicii. 

Aceste statii pot fi instalate pentru uz casnic sau la locul de munca. 
 

 
 

Sumar informatii 

Specificatii generale 

Nume model                                                      EVConnect Wallbox Pulsar 

Mode de incarcare                                 Mode 3 Cables Type 1 sau Type 2 

Dimensiuni                                                      220x150x135mm (fara cablu) 

Greutate                                                                           2,4 Kg. (fara cablu) 

Temperatura de functionare                                           -25ºC pana la 45ºC 

Temperatura de depozitare                                             -40ºC pana la 70ºC 

Protocol incarcare                                               IEC61851-1 - IEC61851-22 
 

Specificatii electrice 

Putere maxima                                                       7,4kW (1P) / 22 kW (3P)1
 

Tensiune de intrare               230V, AC ± 10% (1P) / 400V, AC ± 10% (3P)1
 

Curent maxim                                      32A, marime cablu pana la 5x6mm² 

Incarcare current de la 6A la 32A 

Categoria de 
supratensiune                                                                                      CAT III 

 
Statut si interfata utilizator 

Conexiuni                                                                 Bluetooth 

Identificare utilizator               Plug & Play  

Interfata utilizare                                                                     Iluminare LED 

myWallBox aplicatie 

Statut incarcare                             (Disponibil/Conectat/Incarcare/Eroare) 

Dimensiuni produs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

163mm                                                82 

Frecventa nominala                                                                       50Hz/60Hz 

Contorizare                                                                       Clasa B - EN50470 

Factor de protectie                                                                         IP65/IK10 
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myWallBox Portal 

 
Fisa tehnica 

 

“myWallbox”,o zona personala conceputa special pentru tine, iti ofera posibilitatea sa controlezi 
sesiunile de 

incarcare, sa configurezi incarcatorul si iti ofera acces la istoricul de consum si alte servicii. 

“myWallBox” poate fi urmarit de pe calculator sau de pe Smartphone. 

Identificarea sesiunilor: Incarcare / Utilizator / Numar de inregistrare 

Monitorizare si raportare in timp real: 

Consum 

Timp de incarcare 

Cost incarcare 
Programare incarcare 

 
Raport de incarcare (zilnic/saptamanal/lunar/anual) 

Starea de incarcare (disponibil, incarcare, eroare,etc…) 

Integrare protocol OCPP 

 
 
 
 
 
 
 

 

myWallBox Aplicatie 
Aceeasi experienta “myWallbox” disponibila si pe telefonul mobil: 

 
 

Acces rapid prin identificare automata a utilizatorului 
 

Monitorizarea in timp real a consumului 
 

Programare incarcare la ore alese (incarcare peste noapte 
pentru un tarif redus) 

 
Descarcare actualizare pentru incarcator 

 
 
 
Puneti-va o intrebare:  
Cum stiti daca se intrerupe din orice motiv incarcarea? 
 
Principalul avantaj al spatiului MyWallbox este  
monitorizarea de la distanta si in timp real al incarcarii 
masinii,  
disponibil pentru modelele Commander si Copper. 
 
 
 
 
 

 

Email:  office@evconnect.ro 

 https://www.facebook.com/evconnect.ro/ 

Telephone: +4 0754631068 
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