EV
LADEN
voor thuis
veilig en gemakkelijk
laden voor de deur
of in de garage

EV-laden voor

THUIS
Wij danken u als trotse eigenaar van een elektrische auto voor uw bijdrage
aan een meer duurzame toekomst. Het aanschaffen van een laadstation is een
goede volgende stap op weg naar een groenere wereld.
Laadstations zijn veiliger en milieuvriendelijker voor de stroomcapaciteit van
uw appartement en uw auto. En natuurlijk kunt u ook rekenen op een volledig
opgeladen auto, elke keer dat u vertrekt.
Op basis van de zaken waar u als bewoner mee te maken zult krijgen, helpt
deze gids u om het laadstation te kiezen dat het best past bij uw behoeften.

snel en veilig thuis laden
Wij garanderen u sneller, veiliger en duurzamer laden. De gecertificeerde
installateurs binnen ons uitgebreide netwerk plaatsen het laadstation dat het
best past bij de capaciteit van uw woning en uw auto.

een volledig opgeladen auto, thuis en onderweg
U kunt met laadpassen en sleutelhangers bij onze laadstations terecht,
thuis, onderweg en zelfs in het buitenland. Met een EV-Box laadpas bent u
bovendien altijd van groene stroom voorzien op alle openbare laadpunten
in Nederland.

mijn laadkosten verrekenen
Wij bieden u inzicht in uw laadsessies en zorgen ervoor dat u de kosten
eenvoudig kunt verrekenen met uw werkgever of leasemaatschappij.

uw laadstation

HOMELINE
De HomeLine is leverbaar met een contactdoos of een vaste
6-meter kabel en wordt bevestigd aan een paal of een wandbeugel.
Met de type 2 contactdoos (de Europese standaard) is het
laadstation geschikt voor elk model elektrische auto. Met de vaste
kabel kan een laadsessie direct beginnen, ongeacht hoe de auto
geparkeerd is.

uw abonnement

HOME
Met een Home abonnement op ons cloud-based beheersysteem
BackOffice kunt u alle laadsessies registreren en ons vragen om de
facturen van uw laadkosten automatisch naar uw werkgever en/of
leasemaatschappij te sturen.

speciaal voor

UW LAADSTATION
een persoonlijke laadpas
Met een persoonlijke laadpas of sleutelhanger start en beëindigt u uw
laadsessies, thuis en onderweg. Bovendien bent u met onze pas altijd
verzekerd van een groene en milieuverantwoorde laadbeurt op alle
openbare laadpunten in Nederland.

moeiteloos laden met ChargeNet
De gratis Chargenet app toont u de openbare laadstations in het binnenen buitenland. Houders van een laadpas kunnen met de app realtime hun
laadsessie volgen.

het DNA van uw

HOMELINE
Vermogen

3.7kW, 7.4kW, 11kW, of 22kW

Amperage

16A of 32A

Type aansluiting Met contactdoos of vaste kabel (type 1 of 2)
Lengte kabel

6 of 8 meter

Bevestiging

Aan de wand of op een paal

Afmetingen

490 x 310 x 170 mm

Kleuren

pas-scanner
Hier houdt u uw laadpas of sleutelhanger
voor het laadstation.
Het laadstation leest de
gegevens van uw laadpas en start of stopt de
laadsessie. De laadpas is
een belangrijk onderdeel
in het laadproces.

LED status
EV-Box is de bedenker van de LED-ring op
laadstations. Het is een
intelligente statusindicator waarmee u op
elk moment de
status het laadstation
kunt aflezen.

cover
De cover is modulair
opgebouwd en bestaat uit onderdelen van
topkwaliteit. De cover
is vandalismebestendig,
onbrandbaar en in vele
kleuren verkrijgbaar.

contactdoos
& kabel
De contactdoos en laadkabel
zijn de veiligste en meest
gebruiksvriendelijke op de
markt. De contactdoos is
compatibel met alle kabeltypen en kan laadvermogens
aan van 3,7 tot 22 kW.

de voordelen van

UW EV-BOX
“snel en veilig”
Onze laadstations kunnen tot acht keer sneller laden dan via een gewoon stopcontact.
Ze zijn bovendien veiliger voor uw auto en uw bedrijf, omdat ze afgestemd zijn op de
stroomcapaciteit van uw pand. Met hun online verbinding en hun stevige ontwerp zijn ze op
afstand te updaten en vragen ze zeer weinig onderhoud.

“gemakkelijk en duurzaam”
Ons BackOffice beheersysteem stelt u in staat om alle laadkosten automatisch met uw
werkgever of leasemaatschappij te verrekenen, waardoor u veel tijd en administratie bespaart.
Daar komt nog bij dat onze laadstations leverbaar zijn in verschillende capaciteiten. Zo wordt de
energietoevoer van uw woning zo efficiënt en economisch mogelijk gebruikt.

“kostenefficiënt en energiezuinig”
Onze laadstations kunnen online ge-update en aangepast worden, waardoor u bespaart op
onderhoudskosten. Laadstations die niet in gebruik zijn, hebben een minimaal stroomverbruik.

Van uw eigen voordeur en straat...

naar uw kantoor en sportschool...

GERESERVEERD
PARKEREN

tot uw favoriete restaurants en winkels...

P

EV-Box staat voor u klaar, waar u ook bent.
Met slimme laadstations, cloud software en app,
bieden wij als wereldwijde marktleider de beste laadoplossingen
voor thuis, bedrijven, winkels, publieke ruimten en gemeenten.
Laad met EV-Box en rijd op volle kracht naar een duurzame toekomst.
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Leer meer over EV laden en rijden in het KENNISCENTRUM op ev-box.com

