
Driving eMobility

Wallbe är en tysk helhetsleverantör inom e-mobilitet som startade verksamheten redan 
2006 och är idag en av de ledande aktörerna på marknaden. Wallbe ägs av Weidmüller 
GmbH och EnerCity AG (Hannover Energi) som är börsnoterat bolag och omsätter ca 24 
miljarder. I Sverige är Wallbe rikstäckande med placering Stockholm, Göteborg och Malmö.

Det som skiljer oss från andra aktörer är att vi utvecklar både hård- och mjukvara för att 
ständigt vara marknadsledare.  Våra produkter är uppbyggda med standardkomponenter 
från olika tyska leverantörer av högsta kvalitet, vilket leder till att vi har hög driftssäkerhet 
och 5 års garanti på alla våra produkter.

ÖNSKEMÅL LÖSNING

Kunden efterfrågade en laddlösnig där en debiteringsfil 
skickas till Bonea. De önskade sig även en övervakad 
lösning var man kunde följa energibehovet i realtid. 
Lösningen skulle installeras på vägg i ett garage. De har 
ett effektabonemang via E.ON, därför är det viktigt att 
ha koll på effekten i realtid, så att man inte överskrider 
abonnerat effektabonnemang. Därför behövdes en bra 
lastbalansering mot fastigheten. Antal önskade ladd-
punkter var 10 st.
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Om wallbe®

Vi installerade 5 st wallbe Neo 2x22kW på vägg. För 
debiteringen kopplades wallbeCloud på, där debiterings-
filen skickas per automatik till Bonea. Kostnaderna för 
laddningarna kommer då på hyresavin. För lastbalan-
seringen mot fastighet installerades wallbe Total. Med 
denna får kunden inte bara en smidig lastbalasering 
utan också en uppkopplad laddpark, vilken bibehåller 
wallbes förstklassiga service, även på distans. På grund 
av förutsättningarna i elcentralen användes Rogowski 
strömtraforingar.

wallbe®
våra kunder
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TEKNISKA FAKTA

• wallbe Neo 2x22kW på vägg
• wallbe Total dynamsik lastbalansering med 11kW till vart uttag
• Auktorisation med RFID-kort
• 4G uppkoppling mot moln
• Onlineservice
• Debiteringsfil till Bonea
• 10 st laddpunkter
• Rogowski strömtraforingar

Vad kunden säger:
„Perfekt att man kan se fastighetens aktuella förbrukning live samt felmeddelande på 
medlemmarnas bilar.“

BRF BAGERIET 2
Brf Bageriet 2 är en bostadrättsförening i centrala malmö som delar ett garage. Brf Bageriet 2 ligger på tomten där det 
gamla Solidarbageriet låg, korsningen Monbijougatan och Helsingborgsgatan i Malmö, intill Folkets Park. Brf Bageriet 2 har 
75 bostadsrättslägenheter fördelade på två hus. Fastigheten byggdes av Peab och lägenheterna låg inflyttningsbara 2014.


