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Aplikacja do sterowania i monito-

rowania stacji ładowania Wallbox

Autoryzacja bezpośrednio na stacji 

ładowania poprzez RFID

Łatwy montaż przez wykwalifiko-

wanego elektryka

Rozwiązanie bezobsługowe, a 

więc niepociągające za sobą kosz-

tów następczych

Możliwość połączenia do systemu 

zarządzania energią w domu  

(Home Energy Management System 

– HEMS)

Nadaje się do wiat samocho-

dowych, garaży i obszarów ze-

wnętrznych

Inteligentne sterowanie za pomocą aplikacji i prosta autoryzacja dzięki RFID

Amperfied Wallbox connect.home można łatwo i wygodnie kontrolować i monitorować za 

pomocą aplikacji myAmperfied. Można rozpocząć i zatrzymać proces ładowania, a ponadto w 

każdej chwili można przeglądać aktualne dane dotyczące ładowania.

To użytkownik decyduje o tym, kto jest upoważniony do pobierania opłat za pomocą stacji łado-

wania Wallbox. Można to łatwo ustawić za pomocą aplikacji myAmperfied, jak również poprzez 

interfejs internetowy. Osoby bez uprawnień lub z kartami RFID od innych dostawców nie mają 

dostępu.

Niezawodne, automatyczne aktualizacje oprogramowania

Wallbox connect.home ma zawsze aktualne oprogramowanie. Wallbox otrzymuje aktualizacje 

oprogramowania niezawodnie i automatycznie poprzez interfejsy radiowe „over-the-air”. Jeśli 

konieczna jest aktualizacja rozszerzeń funkcjonalnych, zostanie ona zainstalowana w stacji 

ładowania Wallbox automatycznie.

Technologia ładowania made in Germany

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

wym 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 ładowania made in Germany i 

aspiruje do roli godnego zaufania i niezawodnego partnera na drodze do przyszło-

ści elektromobilności.

Ładowanie za pomocą samodzielnie wygenerowanej energii słonecznej

W domu masz instalację fotowoltaiczną i chcesz ładować swój pojazd samo-

dzielnie wygenerowaną energią słoneczną? Nie ma problemu. Wallbox connect.

home można połączyć z domowym systemem zarządzania energią (Home Energy 

Management System – HEMS), co umożliwia wprowadzanie nadwyżek energii 

elektrycznej do systemu.
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Najważniejsze właściwości techniczne urządzenia Amperfied Wallbox connect.home

 \ Zintegrowane przyłącze WLAN i LAN

 \ Autoryzacja poprzez RFID

 \ Aplikacja do sterowania i monitorowania stacji ładowania Wallbox

 \ Interfejs internetowy umożliwiający dodatkową konfigurację, kontrolę i monitorowanie

 \ Możliwość połączenia do systemu zarządzania energią w domu (Home Energy Manage-

ment System – HEMS)

 \ Uchwyt parkingowy złącza ładującego

 \ Łatwy montaż dzięki elastycznemu doprowadzeniu kabla

 \ Szyba przednia na zamówienie według projektu klienta
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