
Váš nový Webasto Pure si 
můžete objednat včetně instalace
nejbližšího prodejce Webasto  

2  Analýza polohy 
Žádná dvě parkovací místa
nejsou stejná. Proto
je vhodné, aby kvalifikovaný 
elektrikář nejprve
zkontroloval místo instalace 
včetně příkonu přípojky, 
dostupnosti pojistkové skříně,  
vzdáleností a dalších 
parametrů. Od toho se odvíjí 
náklady na instalaci a 
potřebnou dokumentaci.

3  Objednejte si        instalaci 
Při další návštěvě provede
elektrikář všechny nezbytné
instalační práce, jako je montáž,
připojení a uvedení do provozu.
Poté obdržíte komplexní
provozní pokyny. Od nynějška
můžete své e-auto nabíjet
snadno, rychle a bezpečně doma.

Id
en

t.
-N

r. 
M

K
60

22
20

 •
 0

4/
21

 •
 Ä

nd
er

un
ge

n 
un

d 
Ir

rt
ür

m
er

 v
or

be
ha

lt
en

 •
 G

ed
ru

ck
t 

in
 D

eu
ts

ch
la

nd
 •

 ©
 W

eb
as

to
 T

he
rm

o 
&

 C
om

fo
rt

 S
E,

 2
02

1

Webasto Thermo & Comfort 
Czech Republic s.r.o.
Na Strži 35/1373
140 00 Praha 4
Czech Republic

webasto-charging.com/cz

Více než jen obchod?

Chytré a efektivní zapojení do 
sítě: Webasto Live  dokáže 
mnohem víc než jen nabíjení. 
Díky své konektivitě vám také 
nabízí inteligentní funkce při 
nabíjení. Další informace 
naleznete na webu webasto-
charging.com/cz

Tři kroky k Vašemu vlastnímu 
wallboxu
Využijte naplno všechny výhody 
U své nabíjecí stanice Webasto Pure můžete také požádat o 
ověření umístění a nákladů na instalaci kvalifikovaným 
elektrikářem.

1  Objednejte si Webasto Pure

Kontaktujte nás

Máte dotazy ohledně našich nabíjecích stanic Webasto?

Jsme tu vždy pro vás!

Telefon: 241 045 450-7

E-Mail: info.cz@webasto.com

Skupina Webasto je globálním inovativním systémovým partnerem téměř 
všech výrobců automobilů a je jedním ze 100 největších dodavatelů v 
tomto odvětví. Produktové portfolio společnosti zahrnuje širokou škálu 
střešních a topných systémů pro každý typ vozidla a všechny typy pohonů, 
jakož i bateriové systémy a řešení nabíjení. Kromě toho má Webasto silnou 
pozici na trhu, poskytuje prodejcům a koncovým zákazníkům 
individualizovaná řešení a služby pro všechny aspekty tepelného 
managementu a elektromobility. V roce 2019 společnost dosáhla tržeb 
kolem 3,7 miliardy eur a zaměstnávala téměř 14 000 lidí na více než 50 
místech (včetně více než 30 výrobních závodů). Sídlo společnosti, které 
bylo založena v roce 1901, je ve Stockdorfu poblíž Mnichova.

NOVINKA: verze II

Webasto Pure
Nový Webasto Pure poskytuje vašemu 
elektronickému vozu ještě větší 
pohodlí a bezpečnost 



225 mm

Wallbox t = 116 mm
inkl. Installationsebene
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Pokud dáváte přednost umístění nabíjecí stanice 
samostatně, můžeme vám nabídnout vysoce kvalitní stojan.
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Novinka Záruka 5 let na bezpečnost a kvalitu: rozdáváme.  
Kromě zákonné záruky získáte další
3letiou záruku Webasto
Novinka Snížení nákladů na instalaci díky integrovanému 
proudovému chrániči typ B
Novinka Vzdálený přístup provozovatele sítě k zajištění možné 
stability sítě (dle VDE AR-4100)
Postupně konfigurovatelný nabíjecí výkon ve dvou variantách 
produktů do 11 kW nebo 22 kW
Integrovaný nabíjecí kabel typu 2 o délce 4,5 m nebo 7 m 
Pohodlné zavěšení kabelu a zásuvka
Zobrazení provozního stavu nabíjecí stanice v optimalizovaném 
designu LED 
Přístup pomocí univerzálního klíčového spínače
Snadné ovládání nabíjecí stanice (plug & play)
Snadná instalace a rychlé uvedení do provozu
Vysoká kvalita zpracování „Made in Germany“

Čistá dokonalost
Náš bestseller Webasto Pure je nyní k dispozici v novém zdokonaleném 
provedení, které činí e-mobilitu ještě dokonalejší. Nabíjejte doma 
elektromobil rychle, snadno a bezpečně s wallboxem Pure. Tato nová 
nabíjecí stanice uspokojí Vaše požadavky i díky 5ti-leté záruce.

Nový Webasto Pure v kostce:

S maximálním užitím 
komfortu při nabíjení
Techonlogie nového Webasto Pure

Nabíjení doma může být 
tak snadné

Webasto Pure (verze II) 11 kW 22 kW

Elektrické vlastnosti
Jmenovitý proud (A) 8, 10, 13, 16 splitová fáze 

(L1+L2, bez N) 
1-fáze, 2-fáze, 3-fáze

8, 10, 13, 16, 20, 25, 32 
split fáze (L1+L2, bez N)

1-fáze, 2-fáze nebo 3-fáze

Síťové napětí (V AC) 230 / 400 (Evropa) 
Frekvence sítě (Hz) 50

Síťové formuláře TT / TN (1- a 3-fázový) / IT (1-fázový)
Připojení
Napájení kabelu Na omítku, nebo pod omítku
Průřez připojení Doporučený minimální průřez pro standardní instalaci je

- v závislosti na kabelu a typu instalace:
6 mm² (pro 16 A) 10 mm² (pro 32 A) 

Nabíjecí kabel Nabíjecí kabel typu 2 podle EN 62196-1 a EN 62196-2 
délka: 4,5 m nebo 7 m - integrovaný držák kabelu  

Max. nabíjecí výkon (kW) 11 22

Funkce
Zamykání Univerzální spínač na klíč
Zobrazení 12 RGB-LED, bzučák
Mechanické údaje
Rozměry (Š × V × H) (mm) 

225 x 447 x 116

IP- třída ochrany zařízení  IP54 

Ochrana proti 
mechanickému nárazu  IK08 

Vnější podmínky
Rozsah provozních teplot (°C) -30 až +55 (bez přímého 

slunečního záření)
-30 až +45 (bez přímého 

slunečního záření)
Nadmořská výška (m) max. 3.000 nad hladinou moře

Technická specifikace

5 let
Bezpečnost
& kvalita
zaručena




