
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.

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 jouw zonnepanelen (PV) of windturbines—zonder bijkomende kosten. Geniet van een duurzamere, 
efficiëntere laadbeurt telkens je de stekker in het stopcontact steekt!*

Maak kennis met Eco-Smart
EV-laden via zonne-energie

Twee standen om uit te kiezen
Kies je voorkeur met slechts één klik in de myWallbox-app en wijzig je keuze op elk gewenst moment.

Twee standen voor meer controle
Laad met 100% zonne-energie of met een combinatie van zonne-energie en energie afkomstig 
van het elektriciteitsnet.

Benut het volledige vermogen van je zonnepanelen
Haal voordeel uit elke energieoverschot door die overtollige schone energie naar 
je auto te leiden.

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. 

*Compatibel met Pulsar Plus en Copper SB. Energiemeter vereist.
TM



Heb je een energiemeter 
nodig? Vraag het aan een 
verkoopmedewerker! 

Eco-Smart vereist dat je lader is aangesloten 
via een compatibele energiemeter. Upgrade je 
installatie vandaag en maak gebruik van al onze 
functies voor energiebeheer, van Eco-Smart tot 
Power Boost.

Pulsar Plus
Kleine en krachtige lader die het 

vaakst wordt verkocht

Copper SB
Veelzijdigheid is mooi
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Nieuwe functie, dezelfde geweldige opladers
Onze slimme en eenvoudige oplossingen zijn ontworpen om de beste laadervaring te bieden, van het verlagen van 
je energiekosten tot het zorgen dat je auto klaar is om te vertrekken wanneer jij dat ook bent. Eco-Smart werkt met 
Pulsar Plus en Copper SB.

Begin Eco-Smart te 
gebruiken via myWallbox 

Als je al een Pulsar Plus of Copper SB met 
energiemeter hebt, ben je klaar om Eco-Smart 
te gebruiken.Download gewoon de gratis 
myWallbox-app voor toegang tot Eco-Smart 
en andere slimme laadfuncties zoals planning, 
realtime statistieken en meer. 


