
WALLBOX: 
 INTELLIGENT
 OPLADNING TIL EL-BILER
HIN TILBYDER ALT I ÈN – EN FULD IMPLEMENTERET LØSNING MED 
MARKEDETS MEST INTELLIGENTE OG ENKLESTE BRUGERVENLIGHED

INTELLIGENT APP
Giver dig fuldt overblik, 
ejerskab og kontrol med 

real tids billede af din 
bils ladestand



VI KLARER 
DET HELE FOR DIG 

– lige til du sælger 
din bil igen

INSTALLATION AF 
LADEBOKS

INSTALLATION 
OG PARRING 

TIL BIL

Fra 7,4 kW til 350 KW - Alle i denne folder kan gå op til 22 kW

Wallbox by

Plus
Alt i én, perfekt til hjemmet

Commander 2
Designet for flerbrugere

Copper SB
Med sokkel til eget kabel

·    Wallbox Pulsar Plus 
·   15 meter kabel fra eltavle til 
ladepunkt 

·  15 meter datakabel frem til ladeboks
·  1 perforering i almindelig  
husmur/ej beton 

·  Op til 4 timers arbejde på stedet
·  3 fases sikringsgruppe 16 A
·  Kørsel tur-retur

·  Installation, tilslutning og test  
af ladeboks

·  Dokumentation for korrekt udført  
El-arbejde

·   Evt. opkobling til WiFi
·  Opsætning af APP til ladeboks 
·   Opsætning af abonnement til  
refusion af strøm

·    Evt. sammenkobling mellem  
privat husstands forbrug til  
El-bil og arbejdsgivers betaling  
for samme

·  Normal adgang til el-tavle
·  Tilstrækkelig kapacitet og 
plads til sikring/HPFI Type A

·   At arbejdet kan udføres  
samme dag

·   At eventuelt gravearbejde er 
udført tilfredsstillende

·   Ladeboks skal monteres på 
væg, oplagt i forhold til  
parkering og opladning

GRUNDPAKKEN 
INKLUDERER FØLGENDE:

EFTER ENDT INSTALLATION, 
HAR VI SØRGET FOR FØLGENDE:

FORUDSÆTNINGER 
FOR TILBUD:2 31

VI KLARER DET HELE FOR DIG 
– LIGE TIL DU SÆLGER DIN BIL IGEN
Single-installationer eller netværksløsninger. Firma- , Medarbejdere*- og Privat* 
løsninger. *Vi kan lave refusion på alle installationer, der ikke får tilskud fra 
staten i forvejen. Alle priser er ex moms.

WALLET 
OPSÆTNING 
FOR FIRMA-
BETALING




 REFUSIONS- 
OPGØRELSE OG 

AFREGNING  
MED STATEN



SKATTEFRI FIRMA EL-BIL
Du kan lade derhjemme og lade firmaet betale med Wallbox by HIN.  
Skattefrit – og godkendt af Skat med HIN’s løsning
Førhen skulle medarbejderen betale elregningen med skattebelastede kroner, men HIN kan nu levere en intelligent lade 
løsning, hvor arbejdsgiveren betaler for strømforbruget via en Wallet. Løsningen er skattefri og godkendt af SKAT og 
administreres af HIN i samarbejde med Arbejdsgivers Økonomiafdeling.

STRØMBALANCERING
Som noget helt unikt kan vores ladebokse sættes op til Automatisk balancering mellem de køretøjer, der er koblet på samme 

gruppe. Det betyder, at belastningen på nettet ikke overstiger sikringsgruppen, eller at andre biler skal vente på, at én bliver færdig. 
Opladningen justeres ganske automatisk efter strømmen i den enkelte bil. Perfekt til firmaer, offentlige områder og boligforeninger.Andet installationsarbejde og evt udvidelse af ampere i ejendommen aftales direkte med El-installatør

PRIS EKSEMPLER – HIN ER BILLIGERE 
END MARKEDETS NUVÆRENDE TILBUD

 10.000 KM PR. ÅR ÅRLIG MÅNEDLIG

Udgift ved HIN løsning          3.600               300 
Udgift ved Clever (El-bil) løsning        10.055               838 
      Besparelse        -6.455              -538

20.000 KM PR. ÅR    KR.
Udgift ved HIN løsning          6.000               500 
Udgift ved Clever (El-bil) løsning        10.525               877 
      Besparelse         -4.525              -377 

30.000 KM PR. ÅR    KR. 
Udgift ved HIN løsning          8.400               700 
Udgift ved Clever (El-bil) løsning        10.990               915 
      Besparelse         -2.590              -215 

40.000 KM PR. ÅR    KR. 
Udgift ved HIN løsning        10.800               900 
Udgift ved Clever (El-bil) løsning        11.460               955 
      Besparelse           -660                -55 

90 % derhjemme / 10% ude 
Installation af Pulsar Plus  11.000,-
Årligt forbrug* 6.000 KW 13.250,-
Refusion  6.050,-
Abonnement 1.200,-
 

Årlig udgift 8.400,-

Pr. måned 700,-
 
Clever (El-bil) 
Abonnement 9.590,-
+ Clever strøm difference 1.400,-
Årlig udgift 10.990,- 
Pr. måned 915,- 
Pris v. benzin 18 km/l, pr md 1.846,-
Pris v. diesel 22 km/l, pr md 1.306,-

30.000 KM PR. ÅR KR.

*Beregnet på 2,12/kWh og et forbrug på 1 KWh/5 km samt 90% opladning hjemme og 10% på fremmed standere til 3,-/KWh
HIN betaler Statens fulde refusion tilbage til Arbejdsgiver / ejer – hvilket i juli 2021 er 1,12 kr/KWh
** Brændstof udgifterne er beregnet på hhv 9,68 / l diesel og 10,15 / l benzin
*** Vægtafgift er ikke indregnet, men en standard størrelse bil i Hybrid (VW Passat) koster 820,- i vægtafgift for en Hybrid og 3.720,- for en Diesel, hvor en ID3 eller 4 koster 660,- i årlig vægtafgift.



LØSNING MED 
INTELLIGENT APP
Sammen med vores løsning følger 
en intelligent App, der giver dig fuldt 
overblik over din bils ladestand.

Du kan bla. aflæse:
·  dit totale forbrug
·  din personlige CO2 
besparelse

·  hvad du har tjent* 
*  Er din ladeboks tilgængelig for 

offentligheden kan andre lade 
til en pris du fastsætter.



HIN A/S
 
Langmarksvej 29
8700 Horsens
Denmark
CVR: dk 87 69 16 16

 
Tlf.: +45 7625 9090
Mail: hin@hin.dk
Web: hin.dk

DIMENSIONER 166x163x82 mm 260x192x113 mm 221x152x115 mm

POWER BOOST 
Reducerer automatisk opladerens strømbehov,  
hvis opladnings-strømmen overstiger den maksimale  
strøm, der er indgået aftale om i dit hjem eller arbejde.

DC FEJLREGISTRERING
Udløser en fejl, når der registreres lækagestrøm,  
og giver besked med et blinkende rødt lys. 

PLANLÆGGER
Planlægger, at opladeren starter og  
stopper opladningen automatisk. 

STRØMFORDELING
Forbedrer ydeevnen for alle tilsluttede køretøjer ved at fordele 
den tilgængelige strøm jævnt mellem alle tilsluttede ladebokse. 

OPKOBLING
Kommunikation via Wi-fi eller Bluetooth.

DIREKTE INTERNETFORBINDELSE
Opkobling via Ethernet kabel eller 4G.
 

RF-ID LÆSER
Brug RFID-kort, der låser opladeren op i nærheden, og gør opladning 
tilgængelig for udvalgte personer i eller uden for organisationen.

11.000,-
Inkl. installation

12.500,-
Inkl. installation

14.250,-
Inkl. installation

 OPTION

PULSAR PLUS









 OPTION

 OPTION



COPPER SB











 OPTION

 OPTION

COMMANDER 2














