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Nabíjacia stanica elektromobilov(wallbox) 
Webasto Pure 22 kW 

 

Cenová ponuka a kompletná inštalácia nabíjacej stanice Webasto 
od nemeckého výrobcu 
 
Komplexné riešenie pre rodinné domy, rekreačné objekty a podobne.  
 

Nabíjacia stanica elektromobilov Webasto Pure 
 
Tento wallbox je určený na nabíjanie elektromobilov a Plug-in hybrid vozidiel podľa 
normy IEC 61851-1, režim nabíjania 3.  
V tomto režime nabíjania zaisťuje nabíjacia stanica nasledujúce: 
•  pripojenie napätia prebehne až po správnom pripojení vozidla. 
•  maximálna sila prúdu je regulovaná. 
Menič AC / DC sa nachádza vo vozidle. 
 

Výhody: 
•  nastaviteľná kapacita nabíjania od 3,7kW do 11kW alebo 3,7kW až 22kW  
(v závislosti od objednanej nabíjacej kapacity). 
•  4,5 m kábel s konektormi 
•  rýchlejšie nabíjanie ako pri použití štandardnej domácej zásuvky (max.10 A): až 5x 
rýchlejšie pri variante 11 kW a až 10x rýchlejšie pri variante 22 kW. 
•  jednoduchá a pohodlná obsluha 
•  dobrý pomer cena / výkon 
•  vysoko kvalitné spracovanie 
•  kvalita „Made in Germany 
 
Zariadenie Webasto Pure sa môže nabíjať pomocou zástrčky typu 2, ktorý vyhovuje  
európskej norme. 
 

Základný princíp fungovania wallboxu Webasto 
 
Po odomknutí stanice kľúčom a pripojení zástrčky k vozidlu, nabíjacia stanica vykoná 
test systému a pripojenia. 
LED signalizácia svieti trvalo modro, po pripojení vozidlá prejde na cca 2 sekundy na 
červenú a následne buď na zelenú (vozidlo sa nabíja), alebo na blikajúco modrú 
(vozidlo ešte nie je pripravené na nabíjanie). 
Po ukončení dobíjacieho procesu, vozidlo automaticky ukonči dobíjací cyklus a LED 

signalizácia bliká v sekundovom intervale modro. Vozidlo je pripojené, ale nedobíja sa. 
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Odpojíme dobíjaciu zástrčku od vozidla a zasunieme ju do držiaku dobíjacej stanice 
(viac informácií v návode na obsluhu a montáž). 
 

Kompletný wallbox Webasto Pure 22 kW 
 

 
 

 
Cena: 1121,00 € 
 

Rozsah dodávky  
 
WEBASTO wallbox Pure 22 kW  
AC rozvody 
Nástenná rozvodnica 
Ističe 
Stýkač 
Prúdový chránič 
Zvodič prepätia  
Modulárny prepínač  
Kábel CYKY 5m 
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Kompletná montáž  
Záručný a pozáručný servis 
 
Záručná doba:  
 

 wallbox 2 roky 

  záruka na dielo 2 roky  

 
Dodacie podmienky: Do 30 dní od podpísania zmluvy o dielo  

 
Platobné podmienky: 
  

 80% z ceny diela po podpísaní zmluvy 

 20 % po odovzdaní diela do prevádzky  

 
Poznámka:  
Do ceny diela nie sú zahrnuté v prípade potreby stavebné, alebo prípadné väčšie 
úpravy domového elektrického rozvodu. 
 

Ukážka zapojenia walboxu Webasto       
 
 

 
 
 
Viac informácií o wallboxe Webasto TU 
Viac o elektromobilite TU 
 
 
 
 

https://webasto-charging.com/en_row/catalog/product/view/id/17/s/webasto-ac-pure-s-22kw/category/3/
http://www.klnenergy.sk/fotovoltika-a-elektromobilita-3/

