
Najważniejsze właściwości techniczne urządzenia Heidelberg Wallbox Energy Control

 \ Statyczne lub dynamiczne zarządzanie obciążeniem dla co najmniej dwóch podłączo-

nych stacji ładowania Wallbox

 \ Możliwość podłączenia maksymalnie 16 stacji ładowania Wallbox

 \ Modbus RTU do zewnętrznego sterowania kontrolerem obciążenia (np. poprzez 

HEMS)

 \ Wysokiej jakości, wytrzymały przód ze stali nierdzewnej

 \ Moc ładowania (regulowana): np. 2,1 kW / 3,7 kW / 7,2 kW / 11 kW

 \ Podłączenie do 230 V (jednofazowe) lub 400 V (trójfazowe)

 \ Zintegrowane wykrywanie prądu zakłóceniowego: DC 6 mA zgodnie z IEC62955

 \ Opcjonalna kontrola dostępu poprzez element przełączający, np. RFID, przełącznik 

kluczykowy itp.

 \ Podłączenie kabla ładującego: Typ 2
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PYTANIA? 

Normy EN61851-1; EN61439-7

Moc ładowania Do 11 kW

Napięcie znamionowe 230 V – 400 V

Prąd znamionowy Regulacja od 6 A do 16 A skokowo co 2 A

Częstotliwość znamionowa 50 Hz

Tryb ładowania 1, 2 lub 3-fazowy

Układy sieciowe TT/TN

Technika przyłączowa Zaciski sprężynowe (od 2,5 mm² do 6 mm²)

Doprowadzenie/wprowadzenie kabla Natynkowe lub podtynkowe – od 9 do 17 mm

Przekrój przyłącza

Od 1 mm² do 10 mm² – przewód jednożyłowy (sztywny)
Od 1 mm² do 10 mm² – przewód cienko żyłowy (elastyczny)
Od 1 mm² do 6 mm² – przewód cienko żyłowy z tulejką oznacznikową (elastyczny)
Należy przestrzegać odpowiednich krajowych przepisów dotyczących instalacji.

Przyłącze/złącze ładowania Typ 2

Długość kabla ładującego (m) 5 m / 7,5 m

Informacje o stanie Oświetlenie przednie

Złącze danych RS485/ModBus RTU

Zewnętrzne odblokowanie/zablokowanie 
stacji ładowania Wallbox

Zewnętrzny moduł RFID, przełącznik kluczykowy, sygnał kontroli tętnień (ładowanie 
sieciowe) (maksymalny prąd ładowania/zmniejszony prąd ładowania 8 A) lub poprzez 
Modbus RTU.

Rodzaj ochrony IP54 (odporność na zachlapanie)

Wykrywanie prądu zakłóceniowego DC 6 mA zgodnie z IEC62955

Ochrona przed uderzeniami mechanicznymi IK08

Zakres temperatury roboczej (°C) -25°C do +40°C

Zachowanie pod wpływem temperatury
W zakresie temperatury roboczej zapewniony jest stały prąd ładowania. W przypadku 
przekroczenia tej temperatury proces ładowania zostaje przerwany. Po fazie stygnięcia 
proces ładowania jest ponownie uruchamiany automatycznie.

Zakres temperatury przechowywania (°C) -25°C do +80°C

Dopuszczalna wilgotność względna (%) Od 5% do 95%

Wysokość nad poziomem morza (m) Maks. 3000 m nad poziomem morza

Klasa ochrony I

Kategoria przepięciowa III

Wymiary (szer. × wys. × gł.) (mm) 386 mm × 295 mm × 112 mm

Masa ok. 8 kg


