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Skalowalna moc ładowania do 11lub 22 kW, możliwość wyboru 

długości kabla 4,5 m lub 7 m

Zarządzanie stacją dzięki platformie Webasto ChargeConnect 

(dostęp przez aplikację i portal) 

Zawsze online dzięki transmisji danych w czasie rzeczywistym z 

wallboxa do platformy Webasto ChargeConnect

Uwierzytelnianie na stacji ładowania za pomocą Scan & Charge w 

aplikacji Webasto ChargeConnect 

Integracja z systemami zarządzania energią poprzez Modbus TCP 

Dynamiczne zarządzanie obciążeniem * 

Zintegrowany moduł licznika do monitorowania i raportowania 

zużycia energii 

Wygodna konstrukcja produktu z zawieszeniem kabla i wtyczką 

Oszczędność kosztów instalacji dzięki zintegrowanemu 

zabezpieczeniu różnicowo-prądowemu DC

Przyjazna dla użytkownika konfiguracja za pośrednictwem 

połączenia Wi-Fi i aplikacji Webasto Charger Setup dla 

instalatorów
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Urządzenie naścienne t = 116 mm 
z ramą montażową

225 mm

Webasto Next  
w tym portal i aplikacja Webasto ChargeConnect

Made in Germany

* Dostępne od 2022 roku poprzez aktualizację w chmurze



charging.webasto.com

Dane techniczne
Paramentry elektryczne

Prąd znamionowy (A) (konfigurowalne 
wartości mocy przyłączeniowej)

16 lub 32
1-fazowy lub 3-fazowy   

Stacja ładowania jest konfigurowalna w krokach co 1A 

Napięcie sieciowe (V AC) 230 / 400 (Europa)  

Częstotliwość sieci (Hz) 50 

Układ sieci TN / TT (1 faza i 3 fazy) 
IT (tylko 1 faza)

Splitphase (L1+L2, without N)

Klasa EMV Emicja zakłóceń: klasa B (obszary mieszkalne, biznesowe, komercyjne) 
Odporność: obszary przemysłowe

Kategoria przepięciowa III zgodnie z EN 60664

Klasa ochrony  I 

Urządzenia ochronne Wyłącznik różnicowo-prądowy RCD typu A i wyłączniki nadprądowe muszą 
być zapewnione po stronie instalacji   

Zintegrowane urządzenia ochronne Zabezpieczenie różnicowoprądowe DC

Rotacja faz Automatyczne wykrywanie błędnej sekwencji faz

Złącza

Montaż Montaż na ścianie i na podstawie (trwałe podłączenie)

Doprowadzenie kabla Na ścianie lub w ścianie 

Przekrój przewodu Przekrój poprzeczny kabla połączeniowego (Cu) z
uwzględnieniem warunków lokalnych:

     6 lub 10 mm² dla 16 A i 10 mm² dla 32 A 

Przewód ładowania Oqydvčc Ś`cnv`mh` sxot 19 cn 21 @ . 3// U@B yfncmhd y DM 51085,0 h DM
51085,1 CŚtfnůĢ9 3+4 l . 6 l ± yhmsdfqnv`mx tbgvxs j`aknvx h vsxbyj` 

Napięcie wyjściowe (V AC) 230 / 400

Maks. moc ładowania (kW) 11 kta 22 'y`kdƍmhd nc vdqrih(
Jnltmhj`bi` h etmjbid

Tvhdqyxsdkmh`mhd – “Scan & Charge” onoqydy jnc QR 

– onqs`k Webasto ChargeConnect
± `okhj`bi`  Vda`rsn Bg`qfdBnmmdbs

Vxůvhdsk`by QFA,KDCr+ rxfm`Ś `jtrsxbymx 'atyydq(
Hmsdqedirx rhdbhnvd ± K@M 'QI34( ± 0/ . 0// A`rd,SW

± VK@M 7/1-00a.f , 43 Lahs.r
± VK@M Gnsrons

OqnsnjnŚx jnltmhj`bximd

Hmsdqedirx ydvmĴsqymd

Knj`kmd y`qyĠcy`mhd nabhĠƍdmhdl

O`q`ldsqx ldbg`mhbymd

Vxlh`qx (r × v × f) (mm) 225 x 447 x 116

L`r` (kg) 11 kW: 4+6 (y j`akdl 4+5 m) 
5+3 (y j`akdl 7 m)

22 kW: 5+7 (y j`akdl 4+5 m) 
6+8 (y j`akdl 7 m)

Jk`r` nbgqnmx IP, tqyĠcydmhd  IP54 

Nbgqnm` oqydc tryjncydmhdl ldbg`mhbymxl  IK08

V`qtmjh nsnbydmh`

Lhdirbd lnms`ƍt ady adyonůqdcmhdfn nccyh`Śxv`mh` oqnlhdmhnv`mh` rŚnmdbymdfn 

Y`jqdr sdlodq`stq oq`bx (°C) 11 kW: -30 co 55
22 kW: -30 co +45

Qd`jbi` m` ylh`mx sdlodq`stqx Lnƍd vxrsĠohĢ ylmhdirydmhd oqĠct Ś`cnv`mh` kta vxŚĠbydmhd+
`ax y`onahdb oqydfqy`mht rs`bih Ś`ctiĠbdi.

Y`jqdr sdlodq`stq rjŚ`cnv`mh` (°C) -30 co +80 

Cnotryby`km` vhkfnsmnůĢ vyfkĴcm` (%) 5 co 95 ady jnmcdmr`bih 

VxrnjnůĢ (m) Majr. 3.000 m`c onyhnldl lnqy` 

YfncmnůĢ bdqsxehj`sčv

Mnqlx h vxsxbymd

Hmsdfq`bi` rxrsdlt a`ckend

Sprawdzone kompatybilne systemy zarządzania energią (EMS) Integracja z różnymi systemami zarządzania energią (EMS) w przygotowaniu

* DnrsĴomnůĢ nc 1/12 q- onoqydy `jst`khy`biĴ adyoqydvncnvĠ

OCPP 1.6 J (OCPP 2.0 ready), Modbus TCP

, Yc`kmx cnrsĴo cnrs`vbx oqĠct cn ncahnqmhj` rsdqnv`mh` rxfm`Śdl
, Hmsdfq`bi` y rxrsdl`lh y`qyĠcy`mh` dmdqfhĠ 'DLR(

Cxm`lhbymd onoqydy hmsdfq`biĴ y ydvmĴsqymxl hmsdkhfdmsmxl khbymhjhdl)

± cdjk`q`bi` yfncmnůbh BD
± 1/03.42.DT Cxqdjsxv` v roq`vhd tqyĠcydŜ q`chnvxbg

± 1/00.54.DT Cxqdjsxv` QnGR
± 1//0.84.DF Cxqdjsxv` v roq`vhd nfčkmdfn adyohdbydŜrsv` oqnctjsčv

± 1/01.08.DT Cxqdjsxv` v roq`vhd ytƍxsdfn roqyĴft dkdjsqxbymdfn h dkdjsqnmhbymdfn
± 08/6.1//5 QnyonqyĠcydmhd QD@BG

Vda`rsn Bg`qfdBnmmdbs+
Hmsdfq`bi` y a`bjdmcdl ehql sqydbhbg onoqydy Vd`a`rsn Bg`qfdBnmmdbs v oqyxfnsnv`mht

ID
  •

 0
9/

21
 •

 W
eb

as
to

 P
et

em
ar

 S
p.

 z
 o

.o
.  

• 
Z 

za
st

rz
eż

en
ie

m
 z

m
ia

n 
i b

łę
dó

w
 •

 ©
 W

eb
as

to
 T

he
rm

o 
&

 C
om

fo
rt

 S
E 

20
21

Webasto Petemar Sp. z o.o.
Warszawska 205/219
05-092 Łomianki

webasto.petemar@webasto.com




