
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

Föreningen önskade sig en flexibel laddlösning som man 
kunde koppla ihop med sin IMD-leverantör. Kund efter-
frågade även en övervakad och uppkopplad lösning som 
man kunde se i realtid. Laddboxarna skulle installeras 
inomhus i ett källargarage på vägg - totalt 8 st dubbel-
boxar, det vill säga 16 st ladduttag - med önskemål att 
laddparken ska gå att bygga på i framtiden vid behov.
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Om wallbe®

Produkten PRO Plus valdes då den är perfekt för integra-
tion med IMD-leverantör och varje ladduttag utrustades 
därför med en extra M-bus mätare. För en driftsäker 
övervakningen aktiverades wallbe®Cloud där man i re-
altid kan utföra service och administration. Laddboxarna 
installerades med lastbalansering mot befintlig fastig-
hetscentral så kund slipper oroa sig för att överbelasta 
elnätet utan att behöva uppgradera sitt elabonnemang.  
För en stabil och säker laddlösning användes ett genom-
gående kabelskydd för kablage.

wallbe®
våra kunder
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TEKNISKA FAKTA

• wallbe PRO Plus på vägg
• Dynamsik lastbalansering med 11kW till vart uttag
• Strömtrafomätning på servis
• Auktorisation med RFID-kort
• 4G uppkoppling mot moln
• M-bus integration mot Home Solution
• 16 st laddpunkter
• Elinstallatör – Bravida

Vad kunden säger:
„När vi bestämde oss för wallbe som leverantör så var den stora fördelen möjligheten 
till en skräddarsydd flexibel laddlösning, nu har vi fått en laddpark som levererar mycket 
med laddkraft.“

OM BRF MÅSESKÄR
Brf Måseskär‘s fastighet var den första i etappen av HSB:s nya kvarter i Östra Eriksberg. Detta bostadshus ligger i hamn-
nära läge med ca 1 minuts gångavstånd till kajkanten och vattnet. Huset uppfördes år 2004 och består av 70 lägenheter på 
7 våningar. Föreningen har innovativa IT lösningar med hemsida för information och även app för bokning av föreningens 
faciliteter.


