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TECHNISCH GEGEVENSBLAD

Wallbox Pulsar Plus is een praktisch en intelligent laadsysteem voor elektrische voertuigen en plug-in hybriden dat verbinding maakt met het 
myWallbox-laadbeheerplatform via wifi of Bluetooth. De Pulsar Plus wordt standaard geleverd met geïntegreerde DC-lekkagebescherming.

Pulsar Plus is met slechts 16 vierkante cm compact en beschikt over de meest geavanceerde technologie voor maximale laadprestaties. 
Pulsar Plus is eenvoudig aanpasbaar aan elke installatie, in privégarages of gedeelde parkings.

Gebruikersinterface en communicatie
Connectiviteit Wifi / Bluetooth

Gebruikersinterface Wallbox App / myWallbox-portal

Gebruikersidentificatie Wallbox App / myWallbox-portal

Statusinformatie lader Halo RGB LED / Wallbox App / myWallbox-portal

Inbegrepen functies

Optionele functies

Power Sharing Smart

Power Boost

Algemene specificaties
Model Pulsar Plus

Type stekker Type 1 (SAE J1772) of type 2 (IEC 62196-2)

Afmetingen 166 x 163 x 82 mm (zonder kabel)

Kabellengte 5 m (7 m optioneel)[1]

Gewicht 1 kg (zonder kabel)

Bedrijfstemperatuur

Opslagtemperatuur

CE-markering

-25 ºC tot 40 ºC

-40 ºC tot 70 ºC

LVD 2014/35/EU, EMCD 2014/30/EU, 

IEC61851-1, IEC61851-22, IEC62196-1

Elektrische specificaties
Maximaal vermogen 7,4 kW (1P)/22 kW (3P)[2]

Maximale stroomsterkte 32 A, 5x6 mm² kabel

Nominale frequentie 50 Hz/60 Hz

Ingangsspanning 110/230V AC ± 10% (1P)/400V AC ± 10% (3P)[2]

Laadstroom configureerbaar van 6 A tot 32 A

Beschermingsklasse IP54/IK08

Overspanningscategorie

Reststroomdetectie

RCCB

CAT III

AC 30 mA/DC 6 mA

Externe RCCB vereist[3]

Afmetingen

• Altijd verbonden via wifi of Bluetooth.

• Compact ontwerp.

• Optimaliseer je oplaadinfrastructuur en verkort de benodigde 
oplaadtijd met Powerboost-technologie.

• Geïntegreerde lampjes voor de oplaadstatus.

• Geïntegreerde DC-lekkagebescherming.

Belangrijkste functies

Wallbox Pulsar Plus

[1] Alleen beschikbaar voor type 2 3P-opladers. 
[2] 3P alleen beschikbaar voor type 2.  
[3] Type A of type B volgens lokale regelgeving. 
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Met het cloudplatform myWallbox kun je je oplader via een 
mobiele app of webportal configureren, bewaken en op afstand 
beheren. Hij is geschikt voor particulier en zakelijk gebruik.

• Informatie en beheer in realtime: Toegang vanaf elk apparaat 
voor informatie over verbruik, oplaadtijd, energiekosten en de 
actieve en geüploade sessies van je oplader.

• Periodieke rapporten: Download eenvoudig te allen tijde alle 
informatie over energieverbruik, kosten, geüploade sessies, 
historische gegevens en nog veel meer.

• Configuratie op afstand: Stel de laadstroom in volgens je behoeften 
of vergrendel en ontgrendel de lader om misbruik te voorkomen.  
Allemaal met één klik.

• Fungeert als verbinding tussen de oplader en de myWallbox- 
portal via Bluetooth.

• Stel je apparaat in en krijg toegang tot je verbruik.

• Plan oplaadsessies wanneer de energieprijs laag is.

• Stel de laadstroom in volgens je behoeften en vergrendel 
en ontgrendel de lader om misbruik te voorkomen. 
Allemaal met één klik.

Beheer al je apparaatinstellingen vanaf je mobiele telefoon  
of tablet via de Wallbox-applicatie.

Wallbox-app

myWallbox-portal


