
HEIDELBERG WALLBOX 
ENERGY CONTROL
INTELIGENTNE STACJE ŁADO-
WANIA WALLBOX UMOŻLIWIA-
JĄCE POMYSŁOWE ZARZĄDZA-
NIE OBCIĄŻENIEM

BEZPIECZNE, 
DYNAMICZNE, 

NIEDROGIE



Zarządzanie obciążeniem dla 

maksymalnie 16 stacji ładowania 

Wallbox

Nadaje się do budynków miesz-

kalnych, jak również do parkingów 

firmowych i hotelowych

Możliwość podłączenia do systemu 

zarządzania energią w domu (Home 

Energy Management – HEMS)

Łatwy montaż przez wykwalifiko-

wanego elektryka

Rozwiązanie bezobsługowe, a 

więc niepociągające za sobą  

kosztów następczych

Przyjazne dla klimatu, efektywne 

wykorzystanie energii elektrycznej

Łatwość podłączania i możliwość elastycznej rozbudowy

Dzięki Heidelberg Energy Control możliwe jest statyczne lub dynamiczne zarządzanie obcią-

żeniem od dwóch do maksymalnie 16 połączonych w zespół stacji ładowania Wallbox. Przy 

statycznym zarządzaniu obciążeniem, ustalona maksymalna moc ładowania jest rozdzielana 

równomiernie pomiędzy punkty ładowania. Dynamiczne zarządzanie obciążeniem jest możliwe 

w połączeniu z Heidelberg Combox Lite lub Heidelberg Combox Complete. W zależności od 

zużycia energii elektrycznej w budynku moc dostępna dla stacji ładowania jest elastycznie 

dostosowywana i dystrybuowana do pojazdów elektrycznych i hybrydowych, które mają być 

ładowane zgodnie z zapotrzebowaniem.

Efektywne wykorzystanie samodzielnie wytworzonej energii słonecznej

Wallbox Energy Control jest idealnym rozwiązaniem, w przypadku produkowania własnej ener-

gii elektrycznej przez system fotowoltaiczny. Dzieje się tak dlatego, że stacje ładowania Wallbox 

można podłączyć do istniejącego w domu systemu zarządzania energią Home Energy Mana-

gement System (HEMS) poprzez Modbus RTU. W ten sposób nadwyżka energii elektrycznej z 

instalacji fotowoltaicznej jest wykorzystywana specjalnie do ładowania pojazdu elektrycznego 

lub hybrydowego. I odwrotnie, instalacja dostarcza do stacji ładowania Wallbox tylko tyle ener-

gii słonecznej, ile jest aktualnie dostępne.

Technologia ładowania made in Germany

Od ponad 170 lat marka HEIDELBERG jest symbolem jakości i trwałości w światowym 

przemyśle drukarskim. Oprócz tego odnosimy również sukcesy w dziedzinie elektro-

mobilności, stosując innowacyjne, ukierunkowane na klienta rozwiązania. Obecnie 

nadaliśmy nazwę temu kierunkowi rozwoju, którym podążamy od 2014 roku: HEIDEL-

BERG AMPERFIED. Ta założona w kwietniu 2022 r. spółka zależna w całości poświęco-

na jest inteligentnej technologii ładowania made in Germany i aspiruje do roli godne-

go zaufania i niezawodnego partnera na drodze do przyszłości elektromobilności.

WALLBOX ENERGY CONTROL

WALLBOX ENERGY CONTROL
KORZYŚCI

Najważniejsze właściwości techniczne urządzenia Heidelberg Wallbox Energy Control

 \ Statyczne lub dynamiczne zarządzanie obciążeniem dla co najmniej dwóch podłączonych 

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

 \ Prąd znamionowy (regulowany): od 6 do 16 A

 \ 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 kluczy-

kowy itp.

 \ Podłączenie kabla ładującego: Typ 2

 \ Szyba przednia na zamówienie według projektu klienta 
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PYTANIA? 

Ładuj 2 pojazdy(-ów)

32 A

Ładuj 3 pojazdy(-ów)

Ładuj 5 pojazdy(-ów)

16 A 16 A

32 A 10 A 10 A 10 A

32 A 6 A6 A 6 A6 A 6 A

PRZYKŁADOWE ZARZĄDZANIE OBCIĄŻENIEM STA-
TYCZNYM 22 kW
DLA 5 STACJI ŁADOWANIA WALLBOX


