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TEKNISKT DATABLAD

Wallbox har tagit fram en dubbelriktad likströmsladdare för hemmet. Den baseras på unik effektelektronik och högfrekvensfördelning som 

optimerar energiförhållandet mellan fordon, elnät, reservkraft och lagring.

Quasar är lätt och kompakt nog att passa in i hemmiljö utan att störa den premiumdesign och det varumärkesuttryck som präglar Wallbox.

Användargränssnitt och kommunikation
Anslutningar Wi-Fi/Ethernet/Bluetooth/3G/4G-anslutning [4]

Användargränssnitt Wallbox app/Rörelseigenkänning [5]

Identifiering Wallbox app/RFID/Ansiktsigenkänning [5] 

Information om laddningsstatus Färgskärm [5]/RGB-LED 

Allmänna specifikationer
Modell Quasar

Kontakt

Kabellängd

CCS [6] eller CHAdeMO 

5 m

Förpackningsmått

Huvudenhetens mått

470 x 495 x 420 mm [1]

350 x 350 x 150 mm  

Drifttemperatur

Förpackningens vikt

Nettovikt

Förvaringstemperatur

CE-märkt

Elnätskoder

-25 till 40 ºC

27 kg [1]

22 kg [1]

-40 till 70 ºC

IEC61851-1 - IEC61851-23

G99 (Storbrit.) VDE-AR-N 4105 (Tyskland) [2]

Elektriska specifikationer
Maximal effekt (topp) 7,4 kW [3] 

Märkfrekvens 50 Hz 

Ingångsspänning

Maximal ingångsström

Utgångsspänning

230 V ±10 % 

konfigurerbar från 6 till 32 A

150–500 V

Skyddsklass IP54/IK10

Överspänningskategori CAT II

Wallbox Quasar

Kabelbredd 5 x 6 mm²

Artikelnummerstruktur XXXX-X-X-X-X-XXX-X
1   2 3 4 5  6  7

Placering

Varianter - Definition

 1 – MODELL

QSX1 – Quasar DC Standard

QSB1 – Quasar DC Business

 4 – EFFEKT 2 – KABEL  5 – VERSION 3 – KONTAKT  6 – ANPASSAD 7 – REVISION

0–5 m
K – CCS [6]

4 – RFID X – Revision X
1–4,6 kW

J – CHAdeMO
002 – Svart

2–7,4 kW

• Quasar laddar via CCS[6] eller CHAdeMO-fordonskontakter och kan anslutas med en CHAdeMO-kontakt vilket ger villaägare 

möjlighet att utnyttja elavgifter för fordonsladdning via elnätet.

• Laddaren styrs med hjälp av Wallbox-appen eller via myWallbox-portalen.

Nyckelfunktioner

[1] Känslig för förändringar.
[2] Förteckning över godkända elnätskoder kan utökas
[3] Beroende på landspecifika bestämmelser
[4] Tillval.
[5] Inte tillgängligt för företagsversion.
[6] Ej tillgänglig förrän Q1 2021.
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Med myWallbox molnplattform kan du konfigurera, övervaka och 
fjärrstyrd din laddare via mobilapp eller webbportal. Lämplig för privat 
användning och företagsanvändning.

• Information och styrning i realtid: Tillgång från vilken enhet 
som helst för att få information om förbrukning, laddningstid, 
energikostnad eller laddarens aktiva och uppladdade sessioner.

• Regelbundna rapporter: Ladda enkelt ner all information om 
energiförbrukning, kostnader, uppladdade sessioner, historik 
och mycket mer varje gång du behöver den.

• Fjärrkonfiguration: Ställ in laddningsströmmen efter dina behov 
eller lås och lås upp laddaren för att undvika felaktig användning.  
Allt med ett enda klick.

• Fungerar som en länk mellan laddaren och myWallbox 
-portalen via Bluetooth.

• Installera din enhet och få tillgång till din förbrukning.

• Programmera laddningssessioner när energipriset är lägre.

• Ställ in laddningsströmmen efter dina behov eller lås och lås upp 
laddaren för att undvika missbruk. Allt med ett enda klick.

Styr alla dina enhetsinställningar från din mobiltelefon eller surfplatta 
via Wallbox-appen.

Wallbox-app

myWallbox-portal


