
Webasto Live
W tym portal i aplikacja Webasto ChargeConnect*

Webasto Live – cechy: 
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Skalowalna pojemność ładowania do 22 kW,  możliwość wyboru 

długości kabla 4,5 m lub 7 m 

Przyjazna dla użytkownika konfiguracja za pomocą hotspotu Wi-Fi  

i aplikacji Webasto Charger Setup App dla instalatorów.

Bezpłatne korzystanie z systemu Webasto ChargeConnect  

(dostęp przez aplikację i portal)*.

Zawsze online dzięki transmisji w czasie rzeczywistym 24/7  

danych z wallboxa do Webasto ChargeConnect*. 

Kompatybilność z dostępnymi na rynku systemami back-end poprzez 

OCPP 1.6 J 

Przyszłościowa aktualizacja oprogramowania sprzętowego 

Dynamiczne zarządzanie obciążeniem do 250 punktów ładowania 

Integracja z systemami zarządzania energią poprzez Modbus 

Zintegrowany modem 4G

Uwierzytelnianie na stacji ładowania za pomocą tokena RFID (w tym 2 

chipy RFID, kompatybilność z wszystkimi nośnikami RFID)

Kompatybilna ze standardem Plug&Charge (ISO 15118) 

Licznik zgodny z MID do rejestracji sesji ładowania

Dynamiczne zarządzanie obciążeniem
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Efektywne wykorzystanie dostępnej mocy ładowania dzięki dynamicznemu 

zarządzaniu obciążeniem z maksymalnie 250 punktami ładowania 

Lokalna konfiguracja przez hotspot WiFi, sterowanie za pomocą  

interfejsu konfiguracyjnego Webasto Live

Dokładne sterowanie fazami: automatyczne wykrywanie faz na początku 

procesu ładowania z optymalnym podziałem pomiędzy stacje ładowania 

Unikanie szczytowych obciążeń energetycznych zapobiega wysokim 

kosztom

Możliwość konfiguracji sieci stacji z podziałem na zarządzające i 

wykonawcze

Integracja systemu zarządzania energią
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Integracja z systemami zarządzania energią (EMS) poprzez Modbus TCP 

Interfejsy do podłączenia zewnętrznych liczników i oprogramowania

Monitorowanie i optymalizacja własnego zużycia energii

Inteligentne ładowanie z zaawansowaną dystrybucją mocy

Ładowanie zoptymalizowane pod kątem fotowoltaiki

Integracja i sterowanie za pomocą interfejsu konfiguracyjnego Webasto Live

Made in Germany

* Webasto ChargeConnect jest kompatybilny tylko z następującymi numerami części Webasto Live
5110360C, 5110361C, 5110263C, 5110359C
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Wallbox t = 116 mm 
incl. Installation level

225 mm



Dane techniczne
Parametry elektryczne

Prąd znamionowy (A) (konfigurowalne wartości mocy przyłączeniowej) 16 or 32
3-phase or single phase 

Napięcie sieciowe (V AC) 230 / 400 (Europe)  

Częstotliwość sieci (Hz) 50 

Układ sieci TN / TT / IT (tylko jedna faza)

Klasa EMV Emisja zakłóceń: klasa B (obszary mieszkalne, biznesowe, komercyjne) 
Odporność: obszary przemysłowe

Kategoria przepięciowa III zgodnie z EN 60664

Klasa ochrony  I 

Urządzenia ochronne Do montażu na miejscu należy zapewnić odpowiednie dla danego kraju
wyłączniki różnicowoprądowe i wyłączniki automatyczne

Zintegrowany miernik mocy  Zgodne z MID, klasa dokładności B zgodnie z EN 50470-3 / klasa 1 zgodnie z IEC 62053-21 

Złącza

Montaż Montaż na ścianie i na podstawie (trwałe podłączenie)

Doprowadzenie kabla Na ścianie lub w ścianie 

Przekrój przewodu Przekrój poprzeczny kabla połączeniowego (Cu) z 
uwzględnieniem warunków lokalnych:

6 lub 10 mm² dla 16 A i 10 mm² dla 32 A 

230 / 400

Komunikacja i funkcje

– “Plug & Charge” (ISO 15118)

wersja 5.11

OCPP 1.6 J, Modbus TCP

Plug & Charge ISO 15118-1, ISO 15118-2

Parametry mechaniczne

225 x 447 x 116

4,4 - 6,8 (zależnie od wersji

 IP54 

 IK08

Warunki otoczenia

-25 do +40
(bez bezpośredniego oddziaływania promieniowania słonecznego) 

-25 do +70 

5 do 95 bez kondensacji 

Zgodność certyfikatów

Beegy, Kiwigrid, TQ, Smart1, Solarwatt, ChargePilot (TMH)

Akcesoria i części zamienne

Webasto Stand Solo Solidna podstawa do montażu pojedynczej stacji ładującej (z przodu), szary metalik

Webasto Stand Duo Solidna podstawa do montażu dwóch stacji ładowania (po obu stronach), szary metalik

Webasto Stand Slim Smukła, czarna, podstawa do montażu pojedynczej stacji ładującej (z przodu)

Webasto LiveAccess Chipy RFID (token) do uwierzytelniania na stacji ładowania

Napięcie wyjściowe (V AC)

Maks. moc ładowania (kW)

Przewód ładowania Przewód ładowania typu 2: do 32 A / 400 VAC zgodnie z EN 62196-1 i EN 62196-2 
Długość: 4,5 m / 7 m – zintegrowany uchwyt kablowy 

11 lub 22 (zależnie od wersji)

Uwierzytelnianie

Wyświetlacz

Interfejsy sieciowe

Komunikacja mobilna

Oprogramowanie układowe

Protokoły komunikacyjne

Pozostałe interfejsy

– czytnik RFID MIFARE DESFire EV1 i MIFARE Classic (ISO 14443 A / B)

8 RGB-LEDs, sygnał akustyczny (buzzer)

– LAN (RJ45) – 10 / 100 Base-TX
– WLAN 802.11b/g - 54 Mbit/s 

Gniazdo na kartę SIM (typ kształtu 3FF / Micro-SIM), zintegrowany modem 4G (LTE) 

– Modbus (RS485) (do odczytu zewnętrznych mierników mocy)
– USB 2.0 typ A (tylko do celów serwisowych) 
– USB 2.0 typ B (tylko do celów serwisowych)

Zarządzanie opłatami lokalnymi Do 250 punktów ładowania, dynamiczne, regulacja bez opóźnienia fazy

Wymiary (s × w × g) (mm)

Masa (kg)

Klasa ochrony IP, urządzenie

Ochrona przed uszkodzeniem mechanicznym

Zakres temperatur pracy (°C)

Reakcja na zmiany temperatury

Zakres temperatur składowania (°C)

Dopuszczalna wilgotność względna (%)

Wysokość (m)

Może wystąpić zmniejszenie prądu ładowania lub wyłączenie, aby zapobiec przegrzaniu stacji 
ładującej.

Maks. 2.000 nad poziomem morza

Normy i wytyczne

Przetestowane z systemami backend

Przetestowane kompatybilne systemy zarządzania energią (EMS)

– deklaracja zgodności CE
– 2014/53/EU Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych 

– 2011/65/EU Dyrektywa RoHS
– 2001/95/EG Dyrektywa w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów

– 2012/19/EU Dyrektywa w sprawie zużytego sprzęgu elektrycznego i elektronicznego
– 1907/2006 Rozporządzenie REACH

Webasto, Allego, Chargecloud, Cleanergy EV, Driivz, E-Flux, Everon, Greenflux,
has.to.be, Last Mile Solutions, Mobility +, Optimile,

SAP e-Mobility, Smartlab Ladenetz, Virta



Indywidualna obsługa klienta
Dzięki Webasto ChargeConnect, Webasto oferuje szybką i wydajną obsługę klienta. Nasi eksperci ds. 
Obsługi klienta są do Twojej dyspozycji. Analizują profil techniczny Twojego urządzenia Wallbox i mogą 
na przykład odczytywać zdalnie i usuwać błędy w możliwie najkrótszym czasie.

Webasto ChargeConnect
Cyfrowy bliźniak Twojego Webasto Live

Wykorzystaj w pełni zalety Webasto Charge Connect - 
zarządzanie insfrastrukturą łądowania nigdy nie było tak 
łatwe i przyjemne

Dzięki innowacyjnemu programowi Webasto Charge 
Connect, zawsze masz dostęp do aktualnego stanu stacji 
ładowania, całej historii ładowania, zużycia energii i wielu 
innych informacji z dowolnego miejsca i o każdej porze. 
Dane ze stacji ładowania są prezentowane w portalu 
dostępnym z poziomu przeglądarki internetowej, 
zapewniając maksymalną przejrzystość, kontrolę i 
bezpieczeństwo. Zarówno w aplikacji, jak i na komputerze 
stacjonarnym: Webasto ChargeConnect to kluczowy 
element do zarządzania siecią wallboxów. Dostęp do 
Webasto ChargeConnect jest bezpłatny dla użytkowników 
Webasto Live.

Zalety w skrócie:
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Bezpłatne korzystanie z Webasto ChargeConnect przy 

zakupie Webasto Live

Wygodne zarządzanie stacją ładującą za pośrednictwem 

aplikacji lub portalu 

Szybka i łatwa rejestracja za pośrednictwem aplikacji 

Webasto ChargeConnect

Indywidualne zarządzanie infrastrukturą ładowania w 

organizacji 

Maksymalna przejrzystość zachowania użytkowników w 

punktach ładowania

Proste połączenie backendów od zewnętrznych dostawców 

oprogramowania w Market Place *

Regularne aktualizacje z nowymi funkcjami aplikacji i 

portalu 

Gradacja poziomów dostępu w zależności od autoryzacji

Market Place dla backendów*
Market Place oferuje nieskończone możliwości. Możesz użyć 
dowolnego zaplecza do zarządzania Webasto Live, w 
zależności od potrzeb.
�

�
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Jeśli w Market Place wybierzesz dodatkowego dostawcę 

backendu, cały profil danych Twojego wallboxa będzie 

przechowywany również w tym backendzie. 

Regularne aktualizacje sprawiają, że funkcje Twojego 

backendu są dostępne bezpośrednio w portalu Webasto 

ChargeConnect.

Gwarancja bezpieczeństwa możliwa dzięki wbudowanej 

karcie SIM - nie może zostać zamieniona

Rozliczenia z CDR*
Wszystkie wyczerpujące informacje na temat infrastruktury 
ładowania można znaleźć w panelu sterowania. Ale w jaki 
sposób można na przykład wystawić rachunek za energię 
elektryczną dla gości lub pracowników? W bardzo prosty 
sposób.

�

�

�

W Webasto ChargeConnect przechowywane są wszystkie 

dane dotyczące procesu ładowania, takie jak moc 

ładowania, czas trwania ładowania czy liczba 

użytkowników przypadająca na punkt ładowania. 

Cały zapis danych ładowania (CDR) można wygodnie 

wyeksportować za pomocą kliknięcia myszką.

Możliwość nadania ceny za kW/h, ułatwiając tym samym 

rozliczanie sesji ładowaniać

*dostępne wkrótce
Poziomy dostępu Webasto ChargeConnect

Użytkownik domowy Jako użytkownik końcowy będący mieszkańcem, jesteś właścicielem stacji ładowania. Możesz upoważnić 
innych użytkowników do ładowania w Twojej stacji ładowania i w pełni zarządzać swoim punktem 

ładowania poprzez aplikację i portal.

Użytkownik komercyjny Jako  użytkownik komercyjny nie jesteś właścicielem stacji ładowania, ale otrzymujesz upoważnienie do 
dostępu do innego punktu ładowania. Masz dostęp do zatwierdzonej stacji ładowania poprzez aplikację 

i możesz korzystać ze wszystkich podstawowych funkcji. 

Administrator witryny
Jako administrator witryny masz wszystkie prawa do indywidualnego zarządzania całą 

infrastrukturą ładowania w witrynie i tworzenia kont dla użytkowników. 

Administrator klienta
Jako administrator klienta masz wszystkie prawa do indywidualnego zarządzania całą 

infrastrukturą ładowania w wielu lokalizacjach oraz do tworzenia kont dla 
administratorów witryn i użytkowników. 



Omówienie funkcji:
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Uruchamianie i zatrzymywanie sesji ładowania 

Zaawansowane funkcje w Market Place*

Status wszystkich punktów ładowania w czasie rzeczywistym

Zarządzanie uprawnieniami użytkowników

Konserwacja i zdalna diagnostyka

Szczegółowy przegląd zakończonych procesów ładowania 

Kompleksowe funkcje monitorowania

Zarządzanie rezerwacjami punktów ładowania

Portal Webasto ChargeConnect 
Cyfrowy interfejs sieciowy

Webasto ChargeConnect to idealny portal do kompleksowego zarządzania zarówno jedną jak i kilkoma stacjami 
ładowania Webasto. W przejrzyście zorganizowanym interfejsie internetowym możesz cyfrowo przeglądać, zarządzać i 
monitorować wszystkie dane ładowania 24/7. Oprócz uprawnień użytkowników i zdalnej diagnostyki, w dowolnym 
momencie można również połączyć się z zewnętrznymi dostawcami oprogramowania, dzięki czemu masz maksymalną 
elastyczność w zarządzaniu infrastrukturą ładowania.

Wygodne zarządzanie punktami ładowania za pomocą kliknięcia myszki w portalu Webasto 
ChargeConnect

Zaawansowane funkcje w Market Place* 
Oprócz rozbudowanych funkcji Webasto ChargeConnect, 
możesz korzystać z dowolnego systemu backend od 
zewnętrznych dostawców oprogramowania. Wybierz 
żądanego dostawcę, aby połączyć istniejący backend z 
Webasto ChargeConnect i korzystać z zaawansowanych 
funkcji dla punktów ładowania Webasto.

Status wszystkich punktów ładowania w czasie 
rzeczywistym
Dzięki transmisji w czasie rzeczywistym użytkownik jest 
zawsze na bieżąco. W każdej chwili mają Państwo pełny 
wgląd w status punktów ładowania, np. trwające sesje 
ładowania, komunikaty o błędach lub aktualne zużycie 
energii.

Zarządzanie uprawnieniami użytkowników
Wystarczy kilka kliknięć myszką, aby dodać lub usunąć 
użytkowników ze stacji ładowania - uprawnieniami można 
zarządzać indywidualnie dla każdej stacji ładowania lub 
lokalizacji, na przykład poprzez aktywację tagów RFID 
pracowników lub gości.

Kompleksowe funkcje monitorowania
Wszystkie ważne dane można znaleźć w przejrzyście 
zorganizowanym pulpicie nawigacyjnym. Przy bliższym 
przyjrzeniu się punktom ładowania, można również znaleźć 
wszystkie szczegółowe dane dotyczące bieżących i 
zakończonych sesji ładowania. Pozwala to na ciągłą analizę 
infrastruktury ładowania i zachowania użytkowników.

Konserwacja i zdalna diagnostyka
Twoje stacje ładowania są przechowywane w portalu 
jako cyfrowe bliźniaki, dzięki czemu jesteś chroniony w 
przypadku ewentualnych komunikatów o błędach. W 
zależności od poziomu dostępu użytkownika 
rozwiązywanie problemów można wykonać samodzielnie 
za pomocą kilku kliknięć. W inym razie Webasto pomoże 
Ci w szybkiej zdalnej diagnostyce.

Rozpoczynanie i kończenie sesji ładowania Wygodne 
sterowanie własną stacją ładującą za pomocą kliknięcia 
myszki, dzięki czemu możesz bezpośrednio przeglądać 
wszystkie dane dotyczące sesji ładowania i analizować je 
w czasie rzeczywistym.

Szczegółowy przegląd zakończonych sesji 
ładowania 

W historii ładowania można przeglądać dane ze 
wszystkich zarejestrowanych stacji ładowania. Dla 
każdego punktu ładowania w organizacji można uzyskać 
kompleksowe informacje, takie jak czas trwania 
ładowania lub zużycie energii na proces ładowania.

Zarządzanie rezerwacjami stacji ładowania 
Można z wyprzedzeniem zarezerwować stacje ładowania 
na zaplanowany czas parkowania, wybierając po prostu 
żądany punkt ładowania i upoważnionego użytkownika. 
W ten sposób mają Państwo pewność, że stacja 
ładowania jest dostępna, a Państwa pojazd jest w pełni 
naładowany w wybranym czasie.

*dostępne wkrótce



charging.webasto.com

Omówienie funkcji:
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Rozpoczynanie i zatrzymywanie sesji ładowania

Status bieżącej sesji ładowania w czasie rzeczywistym 

Łączenie wallboxa z backendem poprzez Market Place*. 

Udostępnianie wallboxa innym użytkownikom

Regularne aktualizacje aplikacji

Szczegółowy przegląd zakończonych sesji ładowania 

Rezerwacja stacji ładującej

Jednorazowa bezpłatna rejestracja

Aplikacja Webasto ChargeConnect 
Twój mobilny towarzysz

Dzięki aplikacji Webasto ChargeConnect Twoja stacja ładująca Webasto Live jest w zasięgu jednego dotknięcia. Możesz 
uzyskać dostęp do wszystkich bieżących i przeszłych sesji ładowania, uruchamiać i zatrzymywać je cyfrowo oraz 
autoryzować innych użytkowników do punktu ładowania bezpośrednio za pomocą aplikacji mobilnej. Wystarczy pobrać 
aplikację, zarejestrować stację ładującą i gotowe. Możesz śledzić wszystko przez cały czas - nawet gdy jesteś w ruchu.

Aplikacja Webasto ChargeConnect

Dostawca Webasto Charging Systems inc. 

Zgodność Wymaga iOS wersja 12.0 lub późniejsza 
Wymaga Android wersja 7.23 lub późniejsza 

Do pobrania Google Play i App Store (za darmo)

Rozmiar 16,4 MB (02/2021)

Język Angielski (inne wersje językowe zostaną dodane)

Łatwość obsługi dzięki aplikacji Webasto ChargeConnect

*dostępne wkrótce

Rozpoczynanie i zatrzymywanie procesu ładowania 
Steruj wygodnie swoją stacją ładującą za pośrednictwem 
aplikacji, oszczędzając czas na uwierzytelnianie za pomocą 
chipa RFID na parkingu.

Łączenie wallboxa i backendu poprzez Market Place* 
Jeśli korzystasz już z innego systemu backend do zarządzania 
infrastrukturą ładowania, możesz po prostu wybrać swojego 
obecnego dostawcę i udostępnić dane z wallbox backendowi 
za pośrednictwem aplikacji. 

Status bieżącej sesji ładowania w czasie rzeczywistym 
Dzięki transmisji w czasie rzeczywistym użytkownik jest 
zawsze na bieżąco. Podczas ładowania można w każdej chwili 
wyświetlić aktualne dane dotyczące procesu ładowania, takie 
jak czas trwania ładowania, informacje o statusie lub 
komunikaty o błędach.

Rezerwacja stacji ładującej
Rezerwacja stacji ładującej nigdy nie była łatwiejsza. Po prostu 
wybierz datę, godzinę i żądany punkt ładowania w aplikacji, a 
dostępna stacja ładowania będzie już na Ciebie czekać po 
przyjeździe. Wybrany punkt ładowania potwierdza rezerwację 
sygnałem na wyświetlaczu LED.

Jednorazowa bezpłatna rejestracja 
Korzystanie z aplikacji wymaga jednorazowej, bezpłatnej 
rejestracji. Wystarczy pobrać aplikację, zarejestrować się, 
zarejestrować stacje ładowania i gotowe.

Szczegółowy przegląd zakończonych sesji 
ładowania

W historii ładowania możesz przeglądać dane ze 
wszystkich zarejestrowanych stacji ładowania. Można 
uzyskać kompleksowe informacje, takie jak czas 
ładowania lub zużycie energii na sesję ładowania.

Udostępnianie Wallboksa innym użytkownikom
Czy chcesz udostępnić swoją stację ładowania innym 
użytkownikom? Możesz łatwo autoryzować innych 
użytkowników (np. przyjaciół, rodzinę, gości lub 
pracowników) za pośrednictwem aplikacji, aby ładowali 
się na Twojej stacji ładowania.

Regularne aktualizacje aplikacji
Webasto zapewnia regularne aktualizacje, aby stale 
optymalizować aplikację. Aplikacja Webasto 
ChargeConnect jest zawsze aktualna i stale 
aktualizowana o dodatkowe, ulepszone funkcje.
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Webasto Petemar Sp. z o.o. 
Warszawska 205/29
05-092 Łomianki

webasto.petemar@webasto.com




