
Driving eMobility

wallbe® NEO är en bra lösning för såväl inomhus som utomhus. 
Smart laddbox som kan anslutas till wallbe Cloud onlineportal för 
enkel styrning och övervakning. Laddboxarna har samtliga skydd 
inbyggda som överspänningsskydd, DC övervakning, jordfelsbry-
tare och säkring. 
 
Laddboxen finns i två utförande, enkelt och dubbeluttag med ett 
komplett system inklusive lastbalansering, användarhantering, 
intergration av betalningslösningar. 
 
wallbe® NEO är en mångsidig, framtidssäkrad laddare både gäl-
lande tekniken och avancerat betaltalsystem vilket gör den an-
vändbar får såväl internt bruk som publika laddningsstationer.

DÄRFÖR SKA NI VÄLJA

• Intelligent laddlösning som är utbyggnadsbar

• Byggd för den nordiska marknaden

• Individuell rapportering via RFID-läsare

• Väggmonterad eller fristående på stativ

• Finns upptill 22 kW AC-laddning

• Finns både med enkel och dubbeluttag

• Servicemodul via wallbe®Cloud

wallbe® NEO och NEO Plus

SMART & KOMPLETT 
LADDBOX
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wallbe® NEO

INTEGRERAT
BETALSYSTEM

FÖRDELAR

• LED belysning vid ladduttaget
• Individuell design/företagsprofil
• Högt säkerhetsklassad
• Enkelt att läsa av energimätaren
• Display med användarinformation
• Tysk kvalitet med 5 års garanti

Teknisk information wallbe® NEO och NEO Plus

SÄKERHET Inbyggd personskyddsautomat (PSA) som jordfelsbrytare (typ A) och 
säkring. Överspänningsskydd och DC övervakning på 6 mA. Laddaren 
uppfyller Elsäkerhetsverkets krav för att seriekoppla laddare för 
enklare installation.

NÄTVERK 3G och 4G modem. Inbyggd 5portars nätverksswitch som möjliggör 
att man kan seriekoppla nätverkskabeln. 2 x RJ45 Quickcon för enkel 
och snabb anslutning. LAN anslutning för modem. 

EFFEKT Ställbar effekt 3,7-22 kW. 1 x 2 x 32 amp resp 2 x 3 x 32 amp.

AUKTORISATION RFID läsare till varje ladduttag. 

LASTBALANSERING Dynamisk lastbalansering mot fastighetens servis, möjlighet till att 
koppla ihop 300 st laddpunkter. 

KAPSLING Laddboxen är klassad IK10 och IP64. Anslutning 2 x 6 mm  kablage.

BETALNING Debiteringsfil till förvaltare och Plugsurfing som betalväxel.

PROFILERING Möjlighet för individuell design.


