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Het Spaanse Wallbox is eigenlijk nog maar een jonge telg op de EV-markt.
Echter heeft het bedrijf redelijk snel een stempel kunnen drukken door
betaalbare eenvoud aan te bieden met allerhande technische snufjes.
Wallbox is op enkele jaren zo stevig gegroeid dat het bedrijf sinds 2021
beursgenoteerd is.
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In tijden van digitale meters, het vermijden van injectie in het net en stijgende
energieprijzen, kijken we uit naar oplossingen. Oplossingen die enerzĳds een antwoord
bieden op hoe we optimaal onze eigen energie kunnen consumeren en anderzĳds hoe
we enig zins controle kunnen behouden op de prĳs. Wallbox biedt een antwoord met
slimme apparaten die mits integratie van extra hardware ecologische oplossingen
aanbieden.
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Mikken op de Europese markt is geen
toeval, we vinden het immers
belangrijk producten aan te bieden die
een kortere weg in de productieketen
hebben afgelegd en op die manier
hun CO2-uitstoot dus ook verlagen.
Het is meteen ook de reden waarom
we bewust niet voor Aziatische
producten kiezen.
Door Nederlandse, Duitse, Belgische
en Spaanse producten te kiezen die
ook effectief in Europa worden
geproduceerd, weten we dat onze
klanten ook kunnen bijdragen aan een
lagere ecologische voetafdruk.

Die eenvoud begint bij de behuizing die lekker strak is, minimalistisch, maar propvol intelligentie.
Zo vind je in de laadpunten standaard wi en bluetooth, kan je ze koppelen aan een backof ce en
kunnen ze tot 22 kW gaan. Bovendien kan je ze makkelijk bedienen met een app.
Naast AC-laadpunten, heeft Wallbox ook DC-laadpunten én bidirectionele laadpunten (Quasar 1
en de aangekondigde Quasar 2). Dankzij het toevoegen van PowerBoost kunnen de laadpunten
loadbalancing uitvoeren en zonne-energie optimaal inzetten. Voorts blijft het bedrijf nieuwe
producten ontwikkelen en kijken we reikhalzend uit naar de lancering van hun eigen
energiebeheersysteem Sirius.
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De oprichters van Wallbox, twee
vrienden die in een achterkamertje hun
eerste laadpunt bedachten, hebben
van het begin eenvoud,
slimme
integratie en klantgerichte beleving
nagestreefd. Geen fuzz, geen
complexe zaken, maar eenvoudig te
verbinden en te bedienen toestellen.
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Maak kennis met Eco-Smart EV-laden via
zonne-energie, een intelligentie die van je
Wallbox-lader een essentieel onderdeel maakt
van elk duurzaam energiesysteem in huis.
Gebruik de groene energie die thuis door je
zonnepanelen wordt opgewekt om je
elektrisch voertuig op de meest ef ciënte en
duurzame manier op te laden. Er zijn twee
beschikbare standen waaruit je kunt kiezen; je
beslist zelf wanneer je 'fully green' gaat of
wanneer je laadt met een combinatie van
groene energie en energie afkomstig van het
elektriciteitsnet.
De Eco-Smart-functie is standaard inbegrepen
in de Pulsar Plus- en Copper SB-modellen mits
plaatsing van een energiemeter in de
zekeringkast.

fi

PowerBoost, de energiemeter die nodig is om
de injectie van zonne-energie te meten, kan
ook worden gebruikt om dynamisch te laden
(zie verder).
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Met de app myWallbox heb je volledige
controle over je laadpunt. Stel in aan welk
vermogen je wil laden (bijvoorbeeld trager
laden omdat je toch de hele dag thuis bent
of net sneller laden omdat je nog weg moet),
stel laadschema’s in, beheer of exporteer je
kosten, of stel de loadbalancing in. Allemaal
te sturen via je smartphone of smartwatch.

Ook onze techniekers appreciëren de
eenvoud van de installatie van de
toestellen, alsook de con guratie ervan via
de app. Zelfs het koppelen aan een
backof ce is easy peasy. Zo hebben we
het graag, want dat zorgt ook voor minder
zweetmomenten bij onze techniekers en
een stressvrije beleving bij de klant.
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We krijgen wel vaker de vraag van klanten of ze niet beter zouden verzwaren naar
een hoger vermogen. We zouden dat enkel aanbevelen indien het bestaande
vermogen van de woning echt aan de lage kant is. Je zou immers kunnen schrikken
van de prijs. Loadbalancing met Wallbox PowerBoost biedt veel vaker soelaas.
Wanneer je daarvoor kiest, zal het energiebeheersysteem rekening houden met de
vraag van de woning en de vermogensgrens. Vraagt je woning op een bepaald
ogenblik meer stroom (de oven staat aan, er wordt gekookt, de wasmachine draait
…) en je wagen ook, dan zal het energiebeheersysteem prioriteit geven aan de
woning en tijdelijk minder stroom sturen naar de wagen (hoera, geen gesprongen
zekering!). Stelt het systeem vast dat de oven of dergelijke is uitgeschakeld, wordt er
automatisch meer stroom naar de wagen gestuurd.
It’s that simple …

Verzwaren? Denk toch maar twee keer na,
want Fluvius dient misschien een nieuwe
aansluiting te voorzien. Tot aan de straat dien
jij dan een nieuwe kabel te leggen (en
misschien je oprit open te breken), dien je je
zekeringkast te laten ombouwen en moet je
laten keuren.
Als toemaatje zit je met het capaciteitstarief
d at j e ex t ra z a l b e l a s t e n o p h o g e re
piekvermogens. Je kan met je verzwaring
misschien wel sneller laden, maar je zal ook
fors meer moeten betalen.

PULSAR
Soms is men op zoek naar iets kleins, iets
onopvallends, maar wel met de nodige
slimme features aan boord. De Pulsar Plus
biedt het allemaal. Koppel het toestel aan
je wi of verbind het met je smartphone
via bluetooth en je hebt meteen toegang
tot de belangrijkste instellingen.
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Het laadpunt heeft standaard
ingebouwde lekstroombeveiliging en kan
zowel op enkelfasige als driefasige netten
worden aangesloten.

Wil je je verbruik automatisch laten
vergoeden door je onderneming of
werkgever? Dan kunnen we er ook een
OCPP aan koppelen.
Voorts is het laadpunt klaar om te
k o p p e l e n a a n Po w e r B o o s t , v o o r
loadbalancing of slimme sturing van
zonne-energie.
Te bestellen met vaste kabel van 5 of 7 m.
Kan ook op paal.
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Mag het nog net iets strakker en
minimalistischer? Dan kunnen we je de
Copper zeker aanbevelen. Dit laadpunt
met type 2-socket heeft wi , bluetooth,
utp én een RFID-kaartlezer. Met RFID kan
je het laadpunt blokkeren voor derden of
net openstellen voor openbare
laadsessies.
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Het lijkt ons een ideaal laadpunt voor
zakelijke gebruikers of werknemers thuis.

Wil je je verbruik automatisch laten
vergoeden door je onderneming of
werkgever? Dan kunnen we er ook een
OCPP aan koppelen. Die kunnen we ook
gebruiken om je laadpunt openbaar te
maken.
Kan ook op paal gemonteerd worden en
in grote aantallen geplaatst worden.
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We hebben reeds uitvoerig aandacht
besteed aan bidirectioneel laden in een
ander boekje, maar we wensen toch ook
graag hier even de aandacht te vestigen
op de technologie.
Wallbox heeft reeds redelijk snel zijn
zinnen gezet op deze technologie en
terecht ook. In tijden van hoge
energieprijzen en een onzekere
energiemarkt (zeker in België) kijken
mensen uit naar oplossingen om hun
energiefactuur binnen de perken te
houden. We zien een stijging in het aantal
aanvragen voor batterij-installaties, maar
wat met de batterij op de oprit?

Met de Wallbox Quasar wil men daar een
antwoord op bieden. Het laadpunt kan
de wagen ook ontladen en dankzij de
ingebouwde omvormer de woning van
stroom voorzien.
Het laadpunt zou in Q1 van 2022
gehomologeerd zijn. Aanvankelijk
begrensd op 5 kWh op 1 fase om aan de
strenge richtlijnen van Fluvius te voldoen.
Het zal in eerste instantie aangeboden
worden als laadpunt met Chademoaansluiting. CCS zal er redelijk snel op
volgen.
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Ben je gebeten door de loso e en technologie van Wallbox? Wil je je verbruik
onder controle houden en je zonne-energie optimaal sturen naar je wagen? Dan
gaat deze technologie je echt niet teleurstellen. Combineer dat dan nog met een
strak design, het afvlakken van pieken, het vermijden van een nodeloze verzwaring
en de gemoedsrust die daarbij hoort, dan weet je dat je gebeiteld zit.
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Vraag gerust meer info aan ons team, wattsup@wattsnext.be.

Samen sleutelen aan
een groenere toekomst
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TIM BRIERS (C) WATT’S NEXT 2022

Volg ons op Facebook of LinkedIn
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Watt’s Next
Kantoor: Battelsesteenweg 492A
2800 Mechelen
Tel.: +32 (0)15 793632

