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Kérdése van a Webasto Töltőállomásokkal kapcsolatban? 

Segítünk Önnek!

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Az Új Webasto Pure Nagyobb Kényelmet 
és Biztonságot Nyújt Elektromos Autója 
Töltéséhez

Webasto Pure

Webasto Thermo & Comfort Hungária Kft. 
1135 Budapest
Szent László út 73. charging.webasto.com

Töltésnél is Többet?

Intelligens, hatékony és 

hálózatba kapcsolt. 
A Webasto Live több egy 

egyszerű töltőállomásnál. 

Még több információ: 

charging.webasto.com

A Parkolás Egyben Töltést is Jelent 
Használja ki a Webasto Pure  
Töltőállomás Előnyeit

Sok elektromos autóval rendelkező tulajdonos otthon, saját töltőállomással 

tölti autóját. Ennek számos előnye van, mivel ez a legkényelmesebb, 

legköltséghatékonyabb és legbiztonságosabb formája az elektromos jármű 

újratöltésének. A fali töltővel való töltés akár tízszer gyorsabb lehet, mint a 

hagyományos háztartási csatlakozóaljzat használatával, valamint a 

legbiztonságosabb és leggondosabb megoldás a jármű akkumulátora 

számára. A töltés automatikusan leáll, amint az akkumulátor feltöltött.

A nagy teljesítményű töltőmegoldás egy fontos tényező, viszont a tökéletes 

infrastruktúra kiépítése a másik nagyon lényeges elem, hiszen jelentősen 

hozzájárul a gondtalan használathoz. Ez mindenek előtt a Webasto 

töltőállomás professzionális telepítését jelenti, hogy garantált legyen a 

biztonságos és megfelelő működés. Partner szervizeinkkel együttműködve 

biztosítani tudjuk, hogy az üzembe helyezés során töltőállomása teljes körű 

ellenőrzésen esik át és az átadás ennek megfelelően történik.

A Webasto Csoport a világ 100 legnagyobb autóipari beszállítója egyikeként, 

szinte az összes járműgyártó számára fejleszti és gyártja innovatív rendszereit. 

A cég termékportfóliója tartalmazza a fűtés- és tetőrendszerek széles 

választékát minden járműtípushoz, valamint akkumulátor rendszereket és 

töltőmegoldásokat. A Webasto erős piaci pozíciót foglal el az utólagos 

beépítésű termékek piacán. A forgalmazók és végfelhasználók egyedi 

igényeinek megfelelő megoldásaival és szolgáltatásaival biztosítja a kényelmet 

a fűtés, hűtés és az elektromos mobilitás minden területén. A társaság 3,4 

milliárd eurós forgalmat ért el 2019-ben, és 13 000 embert foglalkoztat több, 

mint 50 telephelyen (ebből több, mint 30 gyártóhely). Az 1901-ben alapított 

cég székhelye a München közelében lévő Stockdorfban található.

Viszonteladó partnereinket megtalálja honlapunkon: 

charging.webasto.com

E-Mail: info@webasto.hu

ÚJ: Verzió II



Pure Tökéletesség
Töltse fel elektromos autóját otthon: gyorsan, egyszerűen és 

biztonságosan a megújult Webasto Pure töltőállomással. A fali töltő új 

jellemzőinek és funkcióinak köszönhetően az elektromos autók töltése 

most még egyszerűbb. A prémium minőségű töltőállomásunkra 5 év 

garanciát nyújtunk és megfelel a legszigorúbb minőségi és biztonsági 

előírásoknak.

Az Otthoni Töltés 
Ilyen Egyszerű 

225 mm

Fali doboz t = 116 mm
Felszerelési szinttel

44
7 

m
m

Amennyiben a töltőállomást nem szeretné falra rögzíteni, opcionálisan egy 
illetve két készülék felszerelésére alkalmas magas minőségű fém állvány is 
vásárolható.
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Maximális Kényelem 
Gyors Töltés
Az Új Webasto Pure Műszaki Adatai

5 Év
Biztonsági 
& Minőségi 

Garancia
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5 év biztonsági és minőségi garancia
Jelentős megtakarítás érhető el a telepítési költségekben az 
integrált DC maradékáram védelemnek köszönhetően
A hálózat stabilitásának érdekében a hálózat üzemeltetőjének 
lehetősége van távoli hozzáférésre 
Állítható töltőteljesítmény 22 kW-ig
4,5 vagy 7 m hosszúságú integrált Type 2 töltőkábel 
Kényelmes kábeltartó és csatlakozóaljzat
Töltőállomás üzemállapotának LED kijelzése 
Hozzáférés korlátozása univerzális kulcsos kapcsolóval 
Könnyű használat (plug & play)
Egyszerű és biztonságos üzemelés
Kiváló minőségű német gyártás

Az új  Webasto Pure előnyei: 

11 kW 22 kW Webasto Pure (Verzió II.) 

Elektromos adatok

Névleges áramerősség (A)
(Telepítésnél konfigurálható) 

8, 10, 13, 16
Osztott fázisú (L1+L2, N 

nélkül)
3 vagy 1 fázisú

8, 10, 13, 16, 20, 25, 32 
Osztott fázisú (L1+L2, N 

nélkül)
3 vagy 1 fázisú

Hálózati feszültség (V) 230 / 400 (AC) 

Hálózati frekvencia (Hz) 50

Hálózati formák TT / TN (egyfázisú vagy 3-fázisú) / IT (egyfázisú)

Csatlakozók

Felszerelés Falra vagy állványra rögzítés

Kábel keresztmetszet Az ajánlott legkisebb csatlakozókábel keresztmetszet 
figyelembe véve a helyi feltételeket és normákat.

6mm2 CU (16A esetén), 10mm2 CU (32A esetén)
Függ a beépítés módjától és a telepítési helyszíntől!

Töltőkábel csatlakozóval Töltőkábel Type2 csatlakozóval EN 62196-1 és EN 
62196-2 szerint 16 A/400 VAC-ig;

4,5 vagy 7 m hosszú kábel, integrált kábeltartó

Max. töltőteljesítmény (kW) 11 22

Jellemzők

Zár

Kijelző

Univerzális kulcsos kapcsoló 

Dimmelhető RGB LED + hangjelzés

Mechanikus adatok

Méret (Szé × Ma × Mé) (mm) 225 x 447 x 116

IP-védelmi eszköz  IP54 

Védelem a mechanikai 
behatások ellen

 IK08 

Környezeti körülmények

Üzemelési hőm. tartomány (°C)

Magasság (m)

-30 és +55 között (közvetlen napsugárzás nélkül) 

Max. 3,000 tengerszint feletti magasság 




