
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

Laddlösnig som man kunde koppla ihop med sin IMD-le-
verantör. De önska sig även en övervakad lösning man 
kunde se i realtid. Lösningen skulle installeras utom-
hus på befintlig parkering framför en av fastigheterna. 
Önskemålet var också att lösningen skulle gå att bygga 
på i framtiden. 
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Om wallbe®

Vi monterade sperata M-bus mätare vid var laddpunkt. 
För övervakningen valde vi att koppla på wallbeCloud där 
man i realtid kan se om det finns serviceproblem samt 
administrera RFID-kort. Vi valde att montera produkten 
Neo på stativ med nya fundament i marken för en stabil 
och elegant lösning. 

wallbe®
våra kunder

Lars Ulbricht, Grundare & VD
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TEKNISKA FAKTA

• wallbe Neo med stativ
• Dynamsik lastbalansering med 11kW till vart uttag
• Auktorisation med RFID-kort
• 4G uppkoppling mot moln
• M-bus integration mot Home Solution
• 6 st laddpunkter
• Unimi fundament

Vad kunden säger:
„När vi bestämde oss för Wallbe som leverantör så var den stora fördelen att få en 
skräddarsydd helhetslösning till ett konkurrenskraftigt pris. En stor bekvämlighet för 
oss som förening var också att få hjälp med ansökningsprocessen för statligt bidrag. 
Nu har vi fått en fin laddpark som är integrerad med vår IMD-leverantör” 
Hans Carlsson, ordförande BRF Järven 

OM BRF JÄRVEN
Bostadsrättsföreningen där du i många av lägenheterna har utsikt över hela Malmö och ut över kontinenten! Husen är 
byggda 1959 och antalet lägenheter är 323 fördelade på 7 adresser. 5 av adresserna är 9-våningshus och 2 adresser har 
16 våningar.


