
Wallbox Pulsar Plus
De ideale thuislader
De Wallbox Pulsar Plus is de ideale thuislader; compact, 
eenvoudig en slim.

Scan of klik op de QR code  
en lees meer over onze missie 
om dé laadpaalspecialist van 
Nederland te worden.

http://www.50five.nl/laadstations


Eenvoudige lader voor thuis

De Wallbox Pulsar Plus is een 
compacte oplader en ideaal voor 
particulier gebruik. 

Je hebt voor de Pulsar Plus geen 
extra laadabonnement nodig; 
bedien de laadpaal eenvoudig via 
de Wallbox app op je telefoon,  
of de MyWallbox Portal op je 
computer. Via je app en portal 
kun je de Pulsar Plus slimmer 
gebruiken, door bijvoorbeeld te 
laden tijdens daluren.

De Wallbox Pulsar Plus is de 
ideale thuislader. De Pulsar Plus is 
compact en slim, en je hebt geen 
laadabonnement nodig om de 
laadpaal te gebruiken.

*Meerdere kleuren mogelijk
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Elektrisch

Vermogen max. Tot 22 kW

Stroomsterkte max. 32 A

Voltage 230V (1-fase), 400V (3-fase)

Frequentie 50/60 Hz

Diameter kabel 5 x 6 mm_

Beschermingsgraad IP54

Connectiviteit

Protocol Wifi, Bluetooth

Identificatie Wallbox app, MyWallbox Portal

Bedieningsinterface Wallbox app, MyWallbox Portal

Statusindicatie Halo LED, Wallbox app, MyWallbox Portal

Specificaties
Wallbox Pulsar Plus 

Algemeen

Model Pulsar Plus

Kabellengte 5 meter kabel / 7 meter kabel

Connector type Type 2

Afmetingen (lxbxh) 166x163x82 mm

Gewicht 1 kg

Max. bedrijfstemperatuur -25 °C tot 40 °C

Beschikbare kleuren Zwart, Wit

Beschikbare accessoires kWh meter, Kabelhouder



Wallbox app en portal

De Wallbox app en MyWallbox Portal maken het beheren 
van de Pulsar Plus eenvoudig. In de app en portal bekijk 
je in één oogopslag de status van je lader, beheer je 
toegang voor andere gebruikers en bekijk je real-time 
statistieken. Bovendien kun je de lader instellen om te 
laden tijdens daluren; extra voordelig dus.

Laadpas nodig?

Heb je al nagedacht over een laadpas? Kies het 50five 
e-mobility abonnement! Zo heb je de laadpaal, 
installatie en laadpas in een keer geregeld, en kan je 
zorgeloos elektrisch rijden. Met de 50five laadpas kan 
je opladen bij meer dan 28.000 laadpalen in Nederland. 
Lees hier meer over de 50five laadpas.

Meer vragen?

Heb je nog vragen omtrent je laadpaal? Misschien wil je 
weten hoe de installatie werkt, hoe lang zal duren om 
je auto op te laden, of hoe zakelijke verrekening werkt? 
Bekijk dan onze veelgestelde vragen.

Scan of klik op de QR code  
en lees meer over onze missie 
om dé laadpaalspecialist van 
Nederland te worden.

http://www.50five.com/e-mobility
https://www.50five.com/e-mobility/laadpas 
https://www.50five.com/e-mobility/veelgestelde-vragen 

