
I-CON JE VE VAŠEM CHYTRÉM TELEFONU

Díky konfigurační aplikaci, která je k 
dispozici pro systémy Android a iOS, je 
spouštění a údržba nabíjecí stanice 
jednoduchá, rychlá a intuitivní. Umožňuje 
aktualizovat firmware nebo provádět 
diagnostiku z  chytrého telefonu, aniž by 
bylo nutné otevřít nabíjecí stanici.
Umožňuje také uživateli konfigurovat 
nastavení nabíjení podle potřeby.

I-CON se nejen snadnoinstaluje a udržuje, ale je také intuitivní, bezpečný a pohodlný; je 
vhodný pro vnitřní i venkovní použití a jeho instalaci lze plně přizpůsobit požadavkům.

PROSTOROVĚ ÚSPORNÝ 
DESIGN

Speciální design mo-
bilního konektoru a 
možnost zapuštění pro-
duktu z něj činí nejkom-
paktnější produkt na 
trhu.

NIŽŠÍ 
NÁKLADY NA INSTALACI

Všechny nabíječky Wallbox 
jsou standardně vybaveny 
ochrannými prvky pro-
ti úniku stejnosměrného 
proudu v souladu s před-
pisy, takže k nabíječce není 
nutné pořizovat drahá do-
plňková zařízení*.

* Produkt neobsahuje proudový chránič

NIŽŠÍ DOPADY 
NA ŽIVOTÍ PROSTŘEDÍ

Udržitelnost a dopady na 
životní prostředí jsou úhel-
ným kamenem této nové 
produktové řady. I-CON je 
vyroben z recyklovaných 
surovin.

Chytrá 
aplikace

Méně znamená více

Flexibilita instalace

NÁSTĚNNÁ INSTALACE 
NABÍJEČKY WALLBOX

ZAPUŠTĚNÁ INSTALACE 
NABÍJEČKY WALLBOX

VERZE NABÍJEČKY 
 WALLBOX  

S PODSVÍCENÍM

NABÍJEČKA WALLBOX 
NAINSTALOVANÁ NA  

PODSTAVCI

INVESTICE
DO NAŠÍ BUDOUCNOSTI

ZAČÍNÁ JIŽ DNES



Intuitivní,
ergonomické 
a jednoduché 
provedení
VÍCE POHODLÍ, STAČÍ JEDNA RUKA

Díky funkci „nabíjení jednou rukou“ lze zasunout 
zástrčku do zásuvky pouze jednou rukou, což 
zjednodušuje používání nabíječky a zvyšuje pohodlí 
uživatelů elektromobilů.

JEDNODUCHÉ A INTUITIVNÍ ROZHRANÍ

I-CON má také moderní uživatelské rozhraní, které 
se skládá z displeje a dotykového posuvníku, který 
umožňuje zobrazovat zprávy a lokálně ovládat 
nastavení nabíjení, rychle a intuitivně.

Díky vylepšenému a funkčnímu designu 
je nabíječka Wallbox I-CON navržena pro 
dokonalou integraci do privátního a domácího 
prostředí. Kromě toho nabíječka umožňuje 
dobíjet standardní elektromobily, které jsou v 
současné době na trhu k dispozici.
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CHYTRÉ 
ŘÍZENÍ NABÍJENÍ

 
Inovativní systém 
GewissDLM (Dynamic Load Mana-
gement) byl navržen speciálně pro 
domácí nabíjení a umožňuje 
nabíjení elektromobilu při ma-
ximálním dostupném výkonu 
ve vaší domácnosti, takže se ne-
musíte obávat překročení limitu 
sjednaného s vaším dodavate-
lem energie.Nabíječka Wallbox 
dynamicky zvyšuje nebo snižuje 
nabíjecí výkon podle dalších 
odběrů v domácnosti (domácí 
spotřebiče, osvětlení a další...).

Vyhněte se 
výpadku 
v domácnosti doplňkový 

elektroměr

domácí 
elektroměr

I-CON

elektrické vedení

Připojení Modbus RS485
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