
COM A WALLBOX IBERDROLA
SEMPRE PRONTO PARA MAIS 
UMA VOLTINHA



Carregue o seu veículo em 
casa sempre que quiser
Escolha o pack que melhor se adapta ao seu dia-a-dia:

Pack Tomada 
Reforçada

Pack Base

Wallbox 
Pulsar

Pack Premium

Wallbox
Pulsar Plus

Gestão do carregamento
através do telemóvel

— Local Local e Remota

Conetividade — Bluetooth Bluetooth e Wi-fi

Gestor de cargas dinâmico — —

Potência Máxima 3,7kW 7,4kW monofásico / 22kW trifásico

Conectores compatíveis Tipo 1 e 2
Tipo 1 e 2 

(Tipo 1 só em monofásico)
Tipo 1 e 2 

(Tipo 1 só em monofásico)

Instalação

•  Instalação de Tomada 
Legrand 16A e proteções

•  Distância ao quadro elétrico 
até 10m.

• Instalação Wallbox Pulsar

•  Distância ao quadro elétrico 
até 10m

•  Dispositivo de proteção 
diferencial

•  Instalação Wallbox Pulsar Plus

•  Instalação Gestor de Cargas 
Dinâmico

•  Distância ao quadro elétrico 
até 20 m

•  Calha técnica 10 m

•  Dispositivo de proteção 
diferencial e termomagnética

Modalidades de pagamento Pagamento único ou Faseado (36 meses)

Preço (c/IVA)
Monofásico

288€ (8€/mês) 
850€ (23,61€/mês) 1.620€ (45€/mês)

Trifásico 1.050€ (29,17€/mês) 2.160€ (60€/mês)

1 2 3

Contacto

Ligue para o 
800 607 717 

ou envie um email para 
smartmobility@iberdrola.pt 

e adira ao Smart Mobility.

Agendamento

O nosso técnico irá contactá-lo 
para agendar uma data 

para a instalação.

Instalação

Verificadas as condições ideais, 
o técnico irá proceder 

à instalação.



        PowerBoost
O PowerBoost é um gestor de cargas dinâmico que permite otimizar 
a energia consumida pelo veículo.

Quando existe uma quantidade maior de energia disponível, 
o carregamento é mais rápido.

Combinado com a Wallbox Pulsar Plus, que controla os níveis de energia 
em tempo real, o consumo nunca ultrapassará a potência disponível.

Com a App Smart Mobility Iberdrola está sempre sob controlo:

Ligue-se à wallbox através de Bluetooth ou Wi-Fi.

Aceda aos dados de consumo.

Agende sessões de carregamento.

Ajuste a potência do seu carregamento.

Controle o acesso ao ponto de carregamento.



A sua casa está preparada 
para a Wallbox Iberdrola?

•  Se não pretende aumentar a potência 
contratada: 
peça ao instalador para limitar a corrente máxima do equipamento  
ou faça-o através da App Smart Mobility Iberdrola.

•  Se desejar uma solução mais dinâmica: 
escolha o Pack Premium que permite fazer o ajuste automático 
da potência através do PowerBoost e da Wallbox Pulsar Plus.

•   Se quiser usufruir de toda a capacidade 
da Wallbox Iberdrola: 
aumente a potência contratada através da Linha de Apoio ao Cliente 
ou num Ponto de Apoio ao Cliente.

Assegure-se que a potência contratada em sua casa é adequada 
para a utilização correta da Wallbox Iberdrola. 

Caso não seja suficiente, pode optar por uma das 
seguintes soluções:

Ligue-se à wallbox através de Bluetooth ou Wi-Fi.



A Wallbox Iberdrola
é sempre uma decisão
bem tomada
Carregar o seu veículo numa Wallbox Iberdrola em vez de o fazer
numa tomada doméstica só lhe traz vantagens:

*  cálculo feito a partir do exemplo  
de consumo de um SmartTM.

Segurança
Inclui dispositivos que garantem a sua 
segurança e evitam danos no veículo, 
equipamento ou na instalação elétrica.

Tempo  
de carregamento
Reduza o tempo de carregamento  
da sua viatura até 9 vezes.

Eficiência
Evite perdas de energia e pode poupar até 
1€ por cada 100 kms.*

Funcionalidades
Controle remotamente o seu posto  
de carregamento  e tenha acesso  
aos seus dados de consumo a qualquer 
hora e em qualquer lugar.



800 607 717
(Todos dos dias, 24h/dia, chamada gratuita)

smartmobility@iberdrola.pt

iberdrola.pt
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