
HEIDELBERG WALLBOX 
HOME ECO
WYGODNE TANKOWA-
NIE PRĄDU W DOMU

BEZPIECZNE, 
KOMPAKTOWE, 

NIEDROGIE



Nadaje się do garaży, wiat samo-

chodowych i obszarów zewnętrz-

nych

Rozwiązanie bezobsługowe, a 

więc niepociągające za sobą kosz-

tów następczych

Łatwy montaż przez wykwalifiko-

wanego elektryka

Kompaktowe wymiary i wyjątko-

wa konstrukcja

Intuicyjne, ekonomiczne rozwią-

zanie typu plug-and-play

Oszczędzający energię tryb goto-

wości w stanie spoczynkowym

Do użycia wszędzie: Zamontowana na stałe stacja ładowania Wallbox

Jako stacjonarna stacja ładowania, Heidelberg Wallbox Home Eco może być na stałe zamonto-

wana na ścianie lub na słupku Heidelberg. Stacja ładowania Wallbox może być zamontowana 

wewnątrz i na zewnątrz budynków – na przykład w garażach podziemnych lub pod wiatami sa-

mochodowymi. Dzięki klasie ochrony i solidnej, trwałej metalowej obudowie, wytrzymałą stację 

ładowania można zamontować również na zewnątrz. Heidelberg Wallbox Home Eco zachwyca 

intuicyjną obsługą, wyjątkowym wzornictwem i kompaktowymi wymiarami.

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 elektromobilności, stosując innowacyjne, ukierunkowane na klienta 

rozwiązania. Obecnie nadaliśmy nazwę temu kierunkowi rozwoju, którym 

podążamy od 2014 roku: HEIDELBERG AMPERFIED. Ta założona w kwietniu 

2022 r. spółka zależna w całości poświęcona jest inteligentnej technologii ła-

dowania made in Germany i aspiruje do roli godnego zaufania i niezawodnego 

partnera na drodze do przyszłości elektromobilności.

WALLBOX HOME ECO

WALLBOX HOME ECO
KORZYŚCI

Najważniejsze właściwości techniczne urządzenia  
Heidelberg Wallbox Home Eco

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

 \ Rozwiązanie plug-and-play – łatwy montaż przez elektryka lub serwis 

instalacyjny

 \ Zintegrowane wykrywanie prądu zakłóceniowego: DC 6 mA zgodnie z 

IEC62955

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

 \ Długość kabla: 3,5 m, 5 m lub 7,5 m

 \ Szyba przednia na zamówienie według projektu klienta

Prosta, niedroga instalacja

Instalacja może być łatwo wykonana przez wykwalifikowanego elektryka lub serwis instalacyj-

ny. Koszty instalacji są zredukowane do minimum dzięki zintegrowanemu wykrywaniu prądu 

zakłóceniowego DC. Intuicyjna obsługa, niewymagająca konserwacji i dla wszystkich pojazdów 

ze znormalizowanym gniazdem ładowania typu 2.
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