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let zkušeností

Wallbox GARO GLB
Inteligentní a přizpůsobivé nabíjení
elektromobilu na soukromých parkovištích
Velký nabíjecí výkon
• až 22 kW
Jednoduché ovládání
• Se zásuvkou Typu 2 a světelnou indikací nabíjení

široké portfolio
produktů

Online řízení nabíjení
• Zabudovaný elektroměr s Wi-Fi modulem pro online komunikaci
Flexibilní nabíjení
• Dynamické řízení nabíjení se přizpůsobí spotřebě energie v elektrické síti


kompletní
správa a servis


sídlíme v Praze,
Brně a Ostravě

ŠVÉDSKÝ
VÝROBEK

GARANCE
KVALITY

Kompatibilita
• Nabíjecí stanice je vhodná pro všechny druhy elektromobilů
Wallbox GARO GLB je ideální řešení pro nabíjení elektromobilů na privátních parkovištích,
protože se dokáže dynamickým řízením dobíjení přizpůsobit spotřebě energie v síti. Nabíječka disponuje elektroměrem, čtečkou RFID karet a také Wi-Fi modulem pro komunikaci
s mobilním zařízením. Vždy tak budete informovaní o průběhu nabíjení.
Pro koho je nabíjecí stanice vhodná?
• Pro majitele nebo provozovatele uzavřených areálů, garáží a budov určených k bydlení
bez nutnosti identifikace a možnosti úhrady za nabíjení.

Wallbox GARO GLB
Modelové řady:
Basic

Proudový chránič typu A-EV, autostart režim

Standart

Proudový chránič typu A-EV, autostart režim, dynamické řízení vstupního proudu

Premium

Proudový chránič typu A-EV, autostart režim, dynamické řízení vstupního proudu, Wi-Fi

Co je dynamické řízení vstupního proudu?
Nabíjecí stanice se přizpůsobí aktuální spotřebě proudu v síti. Vždy tak využívá maximálního možného příkonu
a zároveň síť nepřetěžuje.
Možnosti provedení:

Se zásuvkou, nebo integrovaným kabelem.

Obecné vlastnosti:
Typ krytu:

Polykarbonátový

Barva:

Černá

Zámek krytu:

Ano

Indikátor nabíjení:

Ano

Wi-Fi:

Ano

Čtečka RFID karet:

Ano

Elektroměr:

Ano

Rozměry (VxŠxH):

422x205x124 mm

Váha:

3,2 kg

Uchycení:

Na zeď nebo stojan

Záruka:

2 roky

Technická specifikace:
Nabíjecí výkon:

3,7 kW až 22 kW

Typ konektoru:

Typ 2

Počet konektorů:

1

Jmenovité vstupní napětí:

400 V

Jmenovitý vstupní proud:

32 A

Zátěžový proud:

až 32 A

Proudový chránič:

Typ A-EV (30 mA AC, 6 mA DC)

Měření energie:

Ano

Ochrana krytu:

IP44, IK07







Praha

Brno

Ostrava

+420 515 917 823
praha@comelectric.cz

+420 515 917 825
brno@comelectric.cz

+420 515 917 827
ostrava@comelectric.cz

www.comelectric.cz

