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TEKNISK DATABLAD

Generelle spesifikasjoner

Elektriske spesifikasjoner

Brukergrensesnitt og kommunikasjon

Modell

Maksimal utgangseffekt

Tilkobling

Copper C

7,4 kW (1P) / 22 kW (3P)[2]

Wi-Fi / Ethernet / Bluetooth

Ledningslengde

Tilkoblingstype

Maksimal strømstyrke

Brukergrensesnitt

5 m (7 m tilvalg)[1]

Type 1 (SAE J1772) eller type 2 (IEC 62196-2)

32 A, 5 x 6 mm² ledning

Bevegelseskontroll / Wallbox App / myWallbox Portal

Dimensjoner

Nominell frekvens

168 x 168 x 54 mm (uten ledning)

50 Hz / 60 Hz

Inngangsspenning

Brukeridentifikasjon

110 / 230 V AC ± 10 % (1P) / 400 V AC ± 10 % (3P)[2] 

Ansiktsgjenkjenning / Wallbox App / RFID

Lademodus

Laderstatusinformasjon

Modus 3

Ladestrøm konfigurerbar fra 6 A til 32 A

4,3" skjerm / RGB LED / Wallbox App / 

Vekt

Kapslingsgrad

Inkluderte funksjoner

Valgfrie funksjoner

1,5 kg (uten ledning)

IP54 / IK08

Power Sharing Smart

myWallbox Portal

3G/4G-tilkobling / Power Boost

Driftstemperatur

Lagringstemperatur

CE-merking

Overspenningskategori

Jordfeilpåvisning

Jordfeilbryter

–25 ºC til 40 ºC

–40 ºC til 70 ºC

LVD2014/35/EU, EMCD 2014/30/EU

IEC61851-1, IEC61851-22, IEC62196-1

KAT. III

AC 30 mA / DC 6 mA

Ekstern jordfeilbryter nødvendig[3] 

Dimensjoner

[1] Kun tilgjengelig for 3P-ladere av type 2. 
[2] 3P kun tilgjengelig for type 2. 
[3] Type A eller type B i henhold til lokale forskrifter. Der jordfeilpåvisning  
finnes kan jordfeilbryter av type A være tilstrekkelig.
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Wallbox Copper er den siste laderen Wallbox har designet. Den gir en innovativ ladeopplevelse med naturlig samhandling. Wallbox har utviklet et 
banebrytende ladesystem for elektriske kjøretøyer og oppladbare hybrider, som benytter ansiktsgjenkjennelse og bevegelsesdetektorteknologi 
sammen for første gang. I tillegg til disse innovasjonene benytter Copper en sofistikert kombinasjon av teknologi, design, størrelse og 
funksjonalitet for å sikre en optimal ladeytelse.

Gjennom myWallbox-plattformen kan du overvåke strømforbruk, se ladehistorikken og programmere ladeøkter. Du har til og med muligheten 
til å konfigurere Wallboxen din slik at opplading skjer på den mest kostnadseffektive tiden av døgnet.

• Copper bruker ansiktsgjenkjenningsteknologi, som sikrer at kun 
autoriserte personer kan bruke laderen.

• Gjennom bevegelsessamhandlingsteknologi kan laderen styres med 
enkle håndbevegelser.

• Få en Copper C som står i stil med bilen din, eller velg den fargen du 
liker best: kobber, aluminium, svart, rød eller blå.

Nøkkelfunksjoner

Wallbox Copper C



Med den skybaserte myWallbox-plattformen kan du konfigurere, 
overvåke og fjernstyre laderen din via en mobilapp eller en 
nettportal. Den passer til privat bruk eller bedriftsbruk.

• Informasjon og styring i sanntid: Tilgang fra en hvilken som helst 
enhet for å få informasjon om forbruk, ladetid, energikostnader 
eller din laders opplastede og aktive økter.

• Regelmessige rapporter: Last enkelt ned all informasjon om 
strømforbruk, kostnader, aktive økter, historiske data og mye mer, 
når som helst du måtte trenge den.

• Fjernkonfigurering: Innstill laderen etter dine behov, 
og lås og lås opp laderen for å unngå misbruk.  
Alt med ett enkelt klikk.

• Den fungerer som en kobling mellom laderen og myWallbox- 
portalen via Bluetooth.

• Sett opp enheten din, og få tilgang til forbruket ditt.

• Programmer ladeøkter når strømprisen er lavest.

• Innstill ladestrømmen etter dine behov, og lås og lås opp 
laderen for å unngå misbruk. Alt med ett enkelt klikk.

Styr alle enhetsinnstillingene dine fra mobiltelefonen  
eller nettbrettet ditt gjennom Wallbox-applikasjonen.

Wallbox App

myWallbox Portal
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