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Pulsar Plus
Pequeno e potente



O modelo Pulsar Plus da Wallbox foi desenvolvido para equipar o seu veículo 
elétrico com um carregador inteligente potente, porém incrivelmente pequeno. É 
perfeito para o uso diário em casa. Ao ser compacto, de pequenas dimensões e 
formato minimalista, cabe em qualquer garagem e conta com várias funções às 
quais poderá aceder através da aplicação myWallbox.

PULSAR PLUS

O pequeno e poderoso carregador 
doméstico para veículos elétricos.

Compatível com o seu 
veículo elétrico 
Pulsar Plus está disponível com cabos 
de carregamento de tipo 1 e 2.

Duradouro
Instale e utilize o seu carregador 
com toda a segurança quer no 
interior, quer no exterior. 

Dois anos de garantia
Concebido e fabricado na Europa, o 
carregador Pulsar Plus foi feito para durar.



PULSAR PLUS

Tudo o que precisa para carregar o seu  
veículo elétrico em casa de forma inteligente

Compacto
Mais pequeno do que uma 
torradeira e mais leve do que um 
computador portátil. 

Inteligência integrada
Não se preocupe por ter 
má rede na garagem ou no 
estacionamento. Pulsar Plus 
dispõe de tecnologia Bluetooth, 
para que possa continuar a gerir o 
seu carregador mesmo sem rede.

Potente
Potência de carregamento até 22 kW.

Conectado
Ligue o modelo Pulsar Plus a 
qualquer dispositivo inteligente 
via Wi-Fi ou Bluetooth e utilize a 
aplicação myWallbox para controlar 
facilmente o seu carregador.

Controlável
Planifique as sessões de 
carregamento para aproveitar 
os horários em que o consumo 
é mais barato, controle o estado 
do carregador e tire partido de 
muitas outras vantagens com a 
aplicação myWallbox.



MYWALLBOX

Controle o seu Pulsar Plus através 
da aplicação myWallbox

• Controle o carregamento e acompanhe  
o estado da carga.

• Estabeleça e modifique os horários das 
sessões de carregamento para beneficiar  
de preços mais económicos.

• Bloqueie e desbloqueie o carregador de 
forma remota.

• Consulte estatísticas em tempo real.
• Receba notificações em tempo real.

Melhore o desempenho do seu carregador com 
o nosso sistema de gestão de carregamento 
dinâmico e evite cortes de energia e faturas de 
eletricidade avultadas. Este sistema irá monitorizar 
o seu consumo doméstico real e ajustar 
automaticamente a potência de carregamento do 
seu veículo elétrico de acordo com a capacidade 
da sua rede local.  

* Facultativo

POWER BOOST

Torne o seu carregador ainda mais 
inteligente com Power Boost

Ligue-se ao seu carregador e controle-o desde qualquer 
lugar através da aplicação myWallbox.
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Detalhes de produto

ESPECIFICAÇÕES GERAIS
Cor: Branco ou preto

Modo de Modo 3
carregamento:   

Dimensões:  166x163x82 mm
 (sem cabo)

Peso:  1 kg (sem cabo)

Comprimento 5 m (7m optional)
do cabo:  

CONECTIVIDADE
E INTERFACE DO UTILIZADOR
Conectividade:   Wi-Fi / Bluetooth

Identificação do Aplicação myWallbox
utilizador:  

Interface do  Aplicação myWallbox e portal
utilizador:

Informação do RGB LED /
estado do carregador:  aplicação myWallbox e portal

Funcionalidades Power Sharing
incluídas:   

Funcionalidades Power Boost /
opcionais: Dynamic Power Sharing /  
 Medidor MID

Protocolo de   myWallbox / OCPP 1.6j
comunicação:

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS
Potência máxima: 7,4 kW (monofásico) / 
 22 kW (trifásico)

Tensão nominal  220 V a 240 V (7,4 kW)  
CA ± 10%:  400 V (11 kW e 22 kW)

Corrente nominal: 32 A (7,4 kW - monofásico)
  16 A (11 kW - trifásico)
  32 A (22 kW - trifásico)

Tipo de tomada:  Tipo 1 ou tipo 2

Secção do cabo:  5x10mm²

Corrente  de 6 A a corrente nominal 
configurável:   

Índice de proteção:  IP54 / IK08

Deteção de CC 6 mA
corrente residual:  




