
 

 

 

Mobility & eMobility 

WallBox eNext 
Ідеальний зарядний пристрій EV для ваших прагнень 

 
 
 

 

Застосування  

Призначений для встановлення (як у приміщенні, так і на 

вулиці) в приватних будинках, парковках житлових комплексів, 

біля робочих місць та на автостоянках. 

 

Концепція дизайну  

eNext розроблений для спрощення процесу зарядки. Ми 

розробили розпізнавання присутності - функцію, яка дозволяє 

користувачеві починати зарядку без будь-якої взаємодії з 

пристроєм. Як тільки схвалений користувач виявиться через 

Bluetooth і кабель підключений до автомобіля, починається 

процесс зарядки. 

 
Що стосується зовнішнього дизайну, ми зберігаємо чорний і білий 

кольори як основну концепцію дизайну, вводячи вигнуті лінії та 

округлі форми. Відповідні пропорції та ідеальний розмір робить 

серію eNext найкращим вибором для установки будь-де. 

 
 
 

Переваги продукту 
 

•  Додаток An APP для управління та 

налаштування Wallbox: конфігурація мови, 

автентифікація користувача, діагностика Wallbox, 

оновлення програмного забезпечення та інше. 

 
• Розпізнавання присутності за допомогою 

Bluetooth смартфона, тому автентифікація 

користувача підтверджується просто близькістю 

Користувача до станції. 

 
• Активація зарядки дистанційно можлива також 

за допомогою зовнішнього вхідного сигналу 

ON/OFF (наприклад, таймера). 

 
• Програмування розкладу процесу зарядки, 

щоб пристосувати сеанс зарядки на час, коли 

тарифи на електрику найнижчі. 

 
• WallBox eNext готова до внутрішньої інтеграції 

електричних захистів.     . 

 
• Включає детектор контакторів - випрямляч струму, 

який відповідає IEC 61851-1 для захисту безпеки. 

 
• Серія WallBox eNext може бути виготовлена 

також з вашим власним брендом. 

• Пристрій по виявленню витоків постійного 

струму можна замовити опціонально. Таким 

чином, спільно з детектором контакторів - 

випрямлячем струму та RCD A гарантує найвищий 

захист. 

 
• Compatible with Home BeOn sensor (accessory), 

when combined with eNext is able to dynamically 

adjust electric vehicle’s consumption according to the 

available power of the У поєднанні з датчиками 

Home BeOn (додатковим аксесуаром), станція 

здатна динамічно регулювати споживання 

потужності при зарядці електромобіля, відповідно 

до наявної потужності. 

 
• Фронтальна світлодіодна панель LED_bar не 

тільки інформує користувача про стан зарядного 

пристрою (справний, несправний, інше…), але й 

стан заряджання EV. Наприклад, зарядка 

відбувається (динамічне синє світло), зарядка не 

відбувається (статичне синє світло). 

 
• Корпус зарядного пристрою виготовлений з 

пластику ABS, який є надійним і стійким до 

ультрафіолетового випромінювання, та 

забезпечуючи захист як від механічних 

навантажень, так і від важких умов зовнішнього 

середовища. 



 

 
WallBox eNext Series 

 
 
 
 
 

Основні характеристики 
 

  Клас захисту       IP54 / IK10 

  Матеріал корпусу       ABS / PC 

  Робоча температура      -5 °C to +45 ºC 

  Температура зберігання      -40 ºC to +60 ºC 

  Робоча вологість       5 % to 95 % Non-condensing 

  Світловий сигнал       кольорова RGB індикація 

  Контроль обмеження потужності     Mode 3 PWM control according                          

.     ISO/IEC  61851-1 

 
Комплект для низьких температур    -30 ºC to +45 ºC 

 
 

Захист      MCB (Curve C) 

DC 6mA leakage detection  

RCBO (RCD Type A + MCB) 
 

 

Контроль обмеження потужності*     датчик Home BeOn                        

Type 2 захист розетки      система блокування                   

Type 2 розетка для зарядки      шторка Shutter 

  Розміри       200 x 335 x 315 mm 
Прикріплений кабель 

(прямий або закручений) 
       Type 1 

          Type 2 

  Вага       4 kg 

  Зовнішній вхід       Дистанційна активація 

                   зарядки 

 

  Бездротовий зв’язок        Bluetooth v4.2 + BLE 

 
 

Підтримувач кабелю          Держатель для з'єднувачів  

          Кабельний ролик 
 

 

Стойка-п’єдестал 
 

 

Додатково          Налаштування логотипу 
 

 

*Тільки однофазні моделі. 

. 
 

Характеристики моделей 
 

Model S T 

AC живлення 1P + N + PE 3P + N + PE 

AC вхідна напруга 230 VAC +/-10% 400 VAC +/- 10% 

Max вхідний струм 32 A 32 A 

Max вхідна потужність 7,4 kW 22 kW 

Кількість місць підключень 1 1 

Max вихідна потужність на розетку 7,4 kW 22 kW 

Max вихідний струм на розетку 32 A 32 A 

AC вихідна напруга 230 VAC (1P + N + PE) 400 VAC (3P + N + PE) 

Тип розетки Socket Type 1 x Type 2 Socket 1 x Type 2 Socket 
 

  
 

                                     

 Стойка – п’єдестал  

 

Хороший виб ір ,  

коли немає стіни  
 

 
 

 
. 

 
 
 
 

 
  Material: 

Aluminium 5754 

Weight: 

10 Kg 

Dimensions 

(H x W x D): 

1500x373x150 mm 

 

 
 
 

Circontrol S.A.  

Spain, Barcelona   тelf. +34 937 362 94 www.circontrol.com 
 

Україна, Київ         тел.  098-283-50-83 www.ecar-ua.com 

Опціонально - Додаткові пристрої (devices) 
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http://www.circontrol.com/
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