
Ismerd meg a 
Commander 2s-t

Eddigi legolcsóbb, legkifejlettebb
megosztott töltési megoldásunk



Commander,

Családi kényelem

Töltésre kész élmény

Könnyű kezeléshez készült
Tartalmazza a myWallbox Business licencet az egyszerű felhasználókezelés, fizetési lehetőségek és a több

töltőn keresztüli dinamikus energiamegosztáshoz való hozzáférés érdekében.

Összekötött kábel és RFID-hitelesítés a maximális kényelem érdekében, extra felszerelés nélkül

Rengeteg csatlakozási lehetőség
Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet vagy opcionális 4G kapcsolat, valamint OCPP 1.6j kompatibilitás
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Ráadásul az összes

Commander töltő most már

napelemes EV-töltést is lehetővé 

tesz, az Eco-Smart funkcióval!



ÚJ!

Most két nagyszerű változatban kapható

Commander 2s

Komplett megosztott töltési megoldás.  
Most költséghatékonyabb, mint valaha.

Commander 2

Vezérlés kézzel, a prémium  
érintőképernyővel.



* a Commander 2-hez képest

A legköltséghatékonyabb megosztott töltési megoldásunk 

az egyszerűsített kialakításnak köszönhetően

Takarítson meg 140 eurót minden töltőn*

Ugyanazok a nagyszerű Commander család 

funkciók, beleértve a lekötött kábelt,

RFID, 4G csatlakozási lehetőség és még sok más

ÚJ!

Köszönj a Te is a 
Commander 2s-nek



Műszaki jellemzők

Fekete vagy fehér

2-es típusú 5 m-es kábel

WiFi, Bluetooth,

Ethernet,

3G/4G(opcionális)

IP54 /IK10

22 kW teljesítmény

Mindennel kompatibilis

Wallbox Energy  

Menedzsment megoldások

(6A-tól 32A-ig állítható)

RFID,

myWallbox  

hitelesítés



Valós idejű állapot és statisztikák

Több felhasználó, töltő és hely kezelése

Tedd nyilvánossá töltőidet

Távoli firmware- frissítések végrehajtása

Engedélyezze az automatikus  

terhelési fizetést

Hozzáférés a dinamikus energiamegosztáshoz

MYWALLBOX PLATFORM

Tartalmazza a myWallbox Business  
licenszet további költségek nélkül



Mindennel kompatibilis  

Wallbox Energy

Menedzsment megoldások

Frissítések, amelyek pénzt és energiát takarítanak meg.



Solar EV töltés Eco-
Smart funkcióval

Kerülje el a magas hálózati árakat az épület napelemes rendszeréből 

származó napenergiával. Válasszon két mód közül – töltés 100%-os 

napenergiával vagy a napenergia és a hálózati energia keverékével.

WALLBOX ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MEGOLDÁSOK



WALLBOX ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MEGOLDÁSOK

Dinamikus terheléselosztás  
Power Boost funkcióval

Töltse fel autóját a lehető legnagyobb sebességgel az elektromos

infrastruktúra korszerűsítése nélkül. A Power Boost kiegyensúlyozza az 

energiát az autó és az épület között a hatékony és biztonságos töltés

érdekében.

Kevés készülékbekapcsolva.  

Nagy töltési teljesítmény.

Sok készülékbekapcsolva.  

Alacsony töltési teljesítmény.



WALLBOX ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MEGOLDÁSOK

Dinamikus

Teljesítménymegosztás

A beépített terheléselosztás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy 

egyszerre több elektromos járművet töltsenek az energia intelligens 

elosztásával a csatlakoztatott töltők között. Akár 25 töltőt képes 

kiegyensúlyozni!



A Commander 2s idén  

októberben lesz elérhető.

Rendelje meg most!


