
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 flexibel och framtidssäkrad 
laddlösning som är utbyggbar när behovet ökar. Ett 
krav från kunden var att kunna läsa av elförbrukningen 
själva utan att behöva koppla upp sig mot någon typ av 
molntjänst. Kund ville starta med 16 laddpunkter för att i 
framtiden kunna bygga ut till hela garaget som består av 
35 parkeringsplatser.
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Om wallbe®

Vi valde laddboxen Neo, 7 st dubbelboxar och 2 st enkel-
boxar. Laddboxarna har inbyggd RFID läsare för individuell 
debitering av kWh eller auktorisation. För att kunna läsa 
av elförbrukningen utan wallbe®Cloud kopplas laddpar-
ken in via nätverket lokalt i fastigheten. Varje uttag har 
ett unikt ip-nummer och med detta kan kund enkelt läsa 
av energiförbrukningen via en dator. Laddparken matas 
från en ny undercentral på 63A och laddparken kommer 
således leverera cirka 24 mil/timme.
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TEKNISKA FAKTA

• wallbe NEO på vägg, dubbel och enkel
• Auktorisation med RFID-kort
• Debitering via ip adress och LAN, Uppkopplad mot nätverk för egen avläsning av förbrukning
• 16 st laddpunkter
• Integrerat med fastighetens nätverk
• 16 mm2 mellan boxar för 22kW

Vad kunden säger:
„Det känns att produkterna är gjorda i Tyskland. Solida och säkra.“

OM BRF KAJKANTEN
Brf Kajkanten med sina 69 lägenheter och två lokaler är belägen med Eriksbergskajen och vattnet som närmaste granne. 
Fastigheten kännetecknas av en modern arkitektur och uppfördes av JM 2001-2002.


