
Om thuis groener op te laden
Maak kennis met Eco-Smart



EV-laden via 
zonne-energie 
van Wallbox
is hier.

Maak kennis met 
Eco-Smart.



Groenere laadmogelijkheden 
binnen handbereik

Eco-Smart is een ingebouwde slimme functie die het mogelijk maakt 
om op te laden met de groene energie die wordt opgewekt door de 
zonnepanelen (PV) of windturbines van een huis — zonder bijkomende 
kosten. 

Eco-Smart maakt van Wallbox-laders een essentieel onderdeel van elk 
duurzaam energiesysteem in huis.

De Eco-Smart-functie is nu verkrijgbaar op alle nieuwe en bestaande 
Pulsar Plus-laders en Copper SB-laders, inclusief enkelfasige en 
driefasige modellen.*

ECO-SMART

* Energiemeter vereist



Meer groene energie, 
meer besparingen

Bespaar nog meer op je 
elektriciteitsrekening door 
gebruik te maken van de 
gratis, schone energie die al 
van jou is. Haal meer uit je 
zonnepaneelinstallatie en 
vermijd hoge prijzen voor 
energie afkomstig van het 
elektriciteitsnet door groen 
op te laden.

Waarom Eco-Smart?

Twee standen voor 
meer controle

Met Eco-Smart kun je laden 
met 100% zonne-energie of 
met een combinatie van 
zonne-energie en energie 
afkomstig van het 
elektriciteitsnet. Stel je 
voorkeursstand in de 
myWallbox-app in en laat de 
rest over aan je lader.

ECO-SMART

Benut het volledige 
vermogen van je 
zonnepanelen

Wek je meer energie op dan 
je huis verbruikt? Haal 
voordeel uit elke 
energieoverschot door die 
overtollige schone energie 
naar je auto te leiden.



Twee standen om uit te kiezen
ECO-SMART

Full Green-stand
De Full Green-stand detecteert wanneer er bij jou thuis 
voldoende overschot aan groene energie beschikbaar is om te 
voldoen aan de minimumvereisten om je auto van stroom te 
voorzien. Op dat moment zal je auto beginnen opladen, wat wil 
zeggen dat elke laadbeurt 100% groen is.

Eco-stand
De Eco-stand spoort in realtime de groene energie op die elders 
in jouw huis niet wordt gebruikt en combineert deze met 
energie van het elektriciteitsnet om een snelle, efficiënte 
laadbeurt te garanderen. Dit betekent dat je zo weinig mogelijk 
energie afkomstig van het elektriciteitsnet gebruikt.

Gebruikers kunnen hun voorkeur kiezen met slechts één klik in de myWallbox-app en de keuze op elk gewenst 
moment wijzigen.

* Schema's en manuele kosten hebben voorrang op de Eco-Smart-functie.



Nieuwe functie, dezelfde fantastische laders
Onze slimme en eenvoudige oplossingen zijn ontworpen om de beste laad- en energiebeheerervaring te bieden 
voor bestuurders van elektrische voertuigen. Eco-Smart is momenteel compatibel met Pulsar Plus en Copper SB.

ECO-SMART

Pulsar Plus
Kleine en krachtige lader die het vaakst 
wordt verkocht

● Onze meest compacte lader
● Wifi- en bluetoothconnectiviteit
● Tot wel 22 kW

Copper SB
Veelzijdigheid is mooi

● Geïntegreerd stopcontact voor kabels van type 
1 en 2

● Wifi en bluetooth, ethernet of optionele 
4G-connectiviteit

● Tot wel 22 kW



Begin Eco-Smart te 
gebruiken via myWallbox

ECO-SMART

Met een Pulsar Plus- of Copper SB-lader en 
energiemeter, zijn je klanten klaar om Eco-Smart te 
gebruiken.

Gebruikers downloaden gewoon de gratis 
myWallbox-app om toegang te krijgen tot 
Eco-Smart en andere slimme laadfuncties zoals 
planning, statistieken en meer. 

Wat met klanten die nog geen zonne- of 
windsysteem hebben? De lader blijft werken zoals 
altijd en Eco-Smart is er wanneer hun systeem 
klaar is!

* Niet beschikbaar voor Renault ZE Ready-voertuigen.



Eco-Smart inschakelen
ECO-SMART

1.
Download of upgrade naar de nieuwste 
versie van de myWallbox-app.

2. 
Maak verbinding met je lader via bluetooth. 
Log in of maak een nieuwe account aan.

Gebruikers kunnen deze instructies volgen om Eco-Smart snel en eenvoudig thuis in te schakelen.

3. 
Selecteer je lader.



Eco-Smart inschakelen
ECO-SMART

4.
Als de synchronisatie voltooid is, tik je op 
het tandwieltje om toegang te krijgen tot 
de Instellingen.

5. 
Klik op Upgrades.

Gebruikers kunnen deze instructies volgen om Eco-Smart snel en eenvoudig thuis in te schakelen.

6. 
Activeer Power Boost (1). Tik vervolgens 
op de Eco-Smart-knop (2).



Eco-Smart inschakelen
ECO-SMART

7.
Tik op 'Let’s start' om te beginnen met het 
gebruik van Eco-Smart.

8. 
Schakel de Eco-Smart-functie in door de 
knop op de positie ON te zetten.

Gebruikers kunnen deze instructies volgen om Eco-Smart snel en eenvoudig thuis in te schakelen.

9. 
Selecteer de stand die je wilt 
gebruiken: Eco of Full-Green. Klik 
vervolgens op 'Save'.



Andere 
installatievereisten

ECO-SMART

Om Eco-Smart in te schakelen, moeten laders 
aangesloten zijn via de juiste energiemeter.

Kies uit de volgende opties de energiemeter die 
compatibel is met het elektriciteitsnet en de lader 
van je klant:

• Carlo Gavazzi EM112 of EM330, EM340 
versie PF.B

• Inepro PRO2, PRO380, of N1 CT 

Installateurs zullen ook de omvormerstand van 
het energieopwekkingssysteem op 'Export' 
moeten zetten om de overschotten van 
niet-gebruikte groene energie op te vangen.

* Carlo Gavazzi EM112 of EM330, EM340 versie PF.B. Versies PF.A zijn niet compatibel. De 
Inepro-meters (alleen verkocht door Wallbox) zullen werken met Eco-Smart aangezien er een 
Modbusmodificatie heeft plaatsgevonden om ze compatibel te maken.



Geef je klanten 
vandaag nog de 
kracht van een 
slimmere, groenere 
laadbeurt!



Neem contact op met je 
verkoopvertegenwoordiger van Wallbox

Heb je vragen?

sales@wallbox.com


