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SUPERNOVA

Snabb laddning du kan lita på
Supernova är en helhets lösning för snabb laddning designad enligt fyra nyckelprinciper 
som gör den lönsam, lätt att använda och anpassningsbar.

Tillförlitlig
Den maximerar tillgängligheten för att öka intäkterna och kundnöjdheten 
samtidigt som underhållskostnaderna hålls nere. Det gäller allt från vår 
produktdesign som fokuserar på tillförlitlighet och servicevänlighet till användning 
av realtidsdata för att optimera underhåll och hantering.

Användarcentrerad
Tack vare vår förståelse för slutanvändarens upplevelse, som vi samlat på oss genom 
år av erfarenhet inom laddlösningar i hemmet, har vi lyckats skapa den bästa möjliga 
lösningen för snabbladdning. En sömnlös upplevelse attraherar flera förare, ökar 
omsättningen och minskar klagomål från kund.

Flexibel
Supernova kan integreras in i alla befintliga laddnät och ger en lösning säkrad för 
framtiden. Med enkla alternativ för ökning av effekt är den kompatibel både med 
dagens och morgondagens elbilar.

Effektiv
Levererar mer effekt tack vare optimalt utnyttjande av resurser. Supernova kräver 
bara upp till halva totala investeringskostnaden i jämförelse med liknande laddare. 
Den är ledande när det gäller energieffektivitet och garanterar enkel installation 
och drift.



PÅLITLIG

Skapad för att ge maximal drifttid och 
minskat underhåll

Samt med enklare service- och 
anslutningsmöjligheter

Vår erfarenhet och hängivenhet inom laddning av elfordon ger oss möjlighet att 
insourca FoU, industrialisering och produktion, vilket sker bara 5 minuter från vårt 
europeiska huvudkontor. Det ger Wallbox en oöverträffad kontroll över hela livscykeln 
vilket säkerställer högsta möjliga kvalitet på alla komponenter samt en 
bekymmerfri integration mellan maskinvara och programvara.

Den är baserad på vår patenterade Quasar-teknik och inkluderar sex självständiga 
kraftmoduler vilka säkerställer drift även i det osannolika fallet av ett modulfel.

PowerFlow är vår självlärande algoritm som fördelar effekt per modul när elbilar kräver 
mindre än nominell effekt. Resultatet blir en homogen efterfrågan från varje modul 
vilket minskar slitaget samt ökar livslängden.

Data i realtid förenklar underhåll med fjärrdiagnos 
och service.

Prediktivt tillvägagångssätt tack vare ett brett 
utbud av sensorer som upptäcker och korrigerar 
småfel innan de orsakar en systemkrasch.

Detaljerade diagnostiska koder med en lämplig 
handlingsplan som gör service enklare och 
effektivare.



EFFEKTIVITET

Leverera mer effekt genom optimalt 
utnyttjande av resurser
Produkt

Så lite som halva investeringspriset jämfört med liknande konkurrenter.

Vår patenterade Quasar-teknik är kompakt och prisvärd. Tekniken gör Supernova till en 
ledare inom energieffektivitet tack vare minskade driftskostnader.

PowerFlow är vår självlärande algoritm som förbättrar vår innovativa sexmodulsmetod. 
Den fördelar effekten till modulerna och optimerar energieffektiviteten även när 
elbilar kräver mindre än nominell effekt.

Transport & installation

Lätt och modulär design för enklare transport och installation.

Förenklade installationsalternativ, inklusive gaffeltruckskompatibilitet, eliminerar 
behovet av en kran. Vårt omfattande utbildningsprogram förenklar processen för alla 
samarbetspartners och installatörer.

Anpassade programarukonfigurationer kan utföras under produktionen, med en slutlig 
och enkel webbgränssnittsprocess på plats (ingen specifik programvara behövs).

Underhåll

Effektivt underhåll med låg kostnad uppnås tack vare Supernovas helomfattande 
design, breda utbud av sensorer, realtidsdata och uppkoppling dygnet runt:

Alla huvudkomponenter och moduler väger lite och är enkla att underhålla eller byta 
ut med bekväm åtkomst från tre sidor

Diagnostik och reparation på distans

Förebyggande och korrigerande underhåll anpassat till verkliga driftsförhållanden



ANVÄNDARCENTRERAT

Ge kunderna en upplevelse fri från 
bekymmer

Interaktivt ljussystem guidar förare genom hela laddprocessen, från att hitta en ledig 
laddstation till att återföra pluggen till sin plats.

10’’ touchskärm med färg, intuitiv design och kortfattad information kräver minimal 
interaktion för att starta laddningen.

Alla element som hanteras är ergonomiskt tillgängliga och rullstolsanpassade. 
Vårt indragningsbara system för kabelhantering* förhindrar kontakt med marken och 
säkerställer att installationen förblir ren.

Flera betalningsalternativ. QR-kod på skärmen samt kortläsare* som accepteras över 
hela världen. 3-i-1 kortläsaren stöder kontaktlösa- (inklusive apple/google pay), chip- 
och magnetbetalningar.

Autentiseringsalternativ: RFID eller via OCPP-gränssnitt.

Ger snabbare laddning med vårt innovativa krafttillägg som kopplar ihop två laddare 
och levererar upp till 120 kW.

* Tillval



FLEXIBILITET

Anpassa efter nutida och framtida behov

CCS & CHAdeMO laddkablar. En framtida maskin- och programvaruuppdatering kommer 
att möjliggöra laddning av 2 elbilar samtidigt med hjälp av dynamisk energihantering.

Enkel integration med alla befintliga laddnätverk genom OCPP.

Over-the-air uppdateringar av programvara säkerställer uppdaterad funktionalitet och 
kompatibilitet med nuvarande och framtida elfordon.

Power Extension parar ihop två 60 kW-enheter för att leverera upp till 120 kW till en elbil. 
Anpassa er efter varierande efterfrågan med minimala ytterligare investeringar som ökar 
kundnöjdheten och nyttjandegraden.

Kompatibel för en framtida uppgradering till 130 kW med eftermontering av maskinvara 
och programvaruuppdatering på plats.*

* Under utveckling. Kontakta din säljare 
angående tillgänglighet.



Supernova

Nuvarande lösning levererar 60 kW 
via sex oberoende kraftmoduler.

SUPERNOVA PORTFÖLJEN

Enkla lösningar för att öka effekten i takt 
med ökad efterfrågan

2021

Power Extension
Två 60 kW-enheter anslutna med 
DC-länk. 

Upp till 120 kW till en elbil.

1:a halvåret 2022

Kraftuppdatering
Kompatibel för en framtida 
uppgradering till 130 kW med 
eftermontering av maskinvara och 
programvaruuppdatering på plats.*

2:a halvåret 2022

* Under utveckling. Kontakta din säljare angående tillgänglighet.
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SUPERNOVA

Tekniska specifikationer

DC-anslutningar: CCS2, CHAdeMO
Laddningsprotokoll: ISO15118 (inklusive Plug&Charge*) / 
 CHAdeMO
Kabellängd: 3m, 5m[1]
Kabelhantering: Automatiskt indragningsbart system [1]
Effekt ut: 60 kW
Nominell effekt: Upp till 97 %
Effektfaktor: > 0.98
THD: 5%
Spänning ut: 150-500 V
Ström ut: 150 A
Matningsingång: 400 V ± 10 %, 91 A, 50 Hz
Elektriska skydd: Nätbortkoppling, MCB, 
 överspänningsskydd
Miljövärderingar: IP54, IK10, 2000 m höjd
Driftstemperatur: -35ºC till 50ºC
Kylsystem: Aktiv luftkylning
Driftsljudnivå: < 55 dBA
Fuktighet: 5 % till 95 % Icke-kondenserande
Dimensioner utan hölster: 2000 x 714 x 453 mm
Vikt: 250kg

Varumärkesalternativ: Konstmallar
Anslutning: Ethernet, 2G/3G/4G/LTE, Plats för extern router (DIN-skena)
Kommunikationsprotokoll
för backendsystem: OCPP 1.6J
Diagnostik: Autodiagnostiksystem

Användargränssnitt: 10” Vandaliseringsresistent färgpekskärm (läsbar i solljus), LED-statuslampor
Autentisering: App (OCPP) / RFID (MI-FARE ISO/IEC14443A/B, ISO/IEC15693, ISO/IEC18000-3, FeliCa, NFC)
Ad-hoc betalning: Kreditkortsläsare* [1]: 3-i-1 kontaktlös (inklusive apple/android pay), chip, magnetisk. 
 QR-kod på skärm

Mätning: AC MID [1], DC Eichrecht (tysk kalibreringslag)* [1]
Laddningsöverensstämmelse: CCS (DIN 70121, ISO15118), IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-21-2, 
 CHAdeMO 1.2 Certifierad
Säkerhet och EMC-efterlevnad: CE, IEC
Efterlevnad av cybersäkerhet: LINCE*

Specifikationerna kan ändras för att förbättra design, funktion eller annat. *Kontakta din säljare angående tillgänglighet. (*) Tillval.
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Vill du lära dig mer om Supernova?
Kontakta oss: sales@wallbox.com, ‘+34 932 200 451
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