
CARREGAMENTO 
DE ATÉ 45 VEÍCULOS
As Wallbox possibilitam expandir a linha de 
carregamento da sua frota\empresa de forma 
sustentável e controlada de até 45 veículos em 
simultâneo, com recurso:

• Ao balanceamento dinâmico da potência 
entregue ao veículo com base no comporta-
mento de outras estações existentes no 
mesmo espaço.

• Ao ajuste dinâmico da potência entregue aos 
veículos em função da disponibilidade de 
produção de energia fotovoltaica 

• Ao ajuste em função da prioridade de 
utilização de outros equipamentos existentes 
no mesmo local (p.e.: fornos, máquinas, eleva-
dores, bombas, etc).

• Ao ajuste dinâmico em função da frequência 
da rede, (alterações da frequência, indicam 
sobrecarga na rede)
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USER 
FRIENDLY
No ecrã táctil, a cores, existe a possibilidade de 
apresentar informações locais, como o tariário utilizado 
ou publicidade e ainda, escolher a hora de termino de 
cada carregamento.

Estes equipamentos permitem a inclusão de módulos 
dependendo da funcionalidade solicitada. Desde o 
carregamento mais básico (plug & charge) ao mais 
evoluido com conexão à rede Mobi.e. São estas 
características que possibilitam a instalação de novos 
equipamentos sem que seja necessário recorrer a 
investimentos de aumento de potência contratada.

WALLBOX
São robustas estações de carregamento, com 
corpo rígido em alumínio fundido, de �xação 
mural, equipadas com tomada Tipo 2 até 
22kW, ou também disponível com cabo até 
7m, preparadas e con�guradas para, 
opcionalmente, responder às solicitações do 
sistema central de gestão e controlo sob 
protocolo OCPP (Open Charge Point Protocol). 
Dotados de algoritmos de Inteligência 
Arti�cial, estes equipamentos 
autonomamente escolhem qual a melhor hora 
de iniciar cada carregamento em função do 
tarifário do fornecedor e do comportamento 
do utilizador.

TARIFAS 
PERSONALIZADAS
As WALLBOX são equipamentos preparados 
para a autenticação de utilizadores através de 
cartão RFID, código PIN, Codigo QR,  APP 
mobile ou até sem qualquer tipo de autenti-
cação. E é possivel aplicar tarifas de utilização 
por utilizador ou por grupos de utilizadores. 

Possibilidade de separação dos consumos 
domésticos dos consumos de mobilidade 
elétrica.

INTERFACE
WEB
Equipados com interface 
web, acessível através de 
qualquer computador, 
tablet ou telemóvel,  
permite visualizar 
estatísticas de utilização, 
descarregar relatórios de 
consumos para controlo 
estatístico e até para 
cobrança/faturação a 
terceiros.
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INTERAÇÃO
COM O EDIFÍCIO2

INTERAÇÃO COM OUTRAS 
ESTAÇÕES DE CARREGAMENTO
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INTERAÇÃO
COM O USUÁRIO1

INTERAÇÃO 
COM A REDE

O carregamento interativo pode reduzir 50% 
o custo, adaptando o carregamento / horários 
às condições da rede, incluindo
produção de energia local.

50%


