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EV LAADSTATIONS

Ook bij u thuis kan een laadpaal eenvoudig geïnstalleerd worden. Zo 
hoeft u enkel de kabel maar in te steken en u kan starten met laden 
tegen een hogere snelheid dan bij een Portable charger. Een EV 
charging station staat garant voor het sneller laden van uw elektrische 
auto.

Zo heeft u de keuze tussen verschillende vermogens van laadpalen 7, 11 
& 22KW en heeft u de keuze tussen verschillende laadstekkers 
type 1 & 2.

De EV charging stations zijn uitgerust met een socket. Dit stelt u instaat 
om verschillende types van elektrische voertuigen te laden met 1 
autolaadpaal. Hiervoor heeft u een compatibele laadkabel nodig.

OPTIONEEL: BASISMODEL MET 
BADGESYSTEEM & WIFI:
 
- 11KW AC kan de omzet verbeteren 
- RFID voor kostenbeheer 
- Beheer op afstand door ingebouwde  
  netwerkverbindingen (4G, WiFi en 
  Ethernet zijn beschikbaar) 
- Naleving van 1.6J OCPP-protocol 
  achtergrondmanagement; reserve, 
  beheer,  bekijken van real-time 
  gegevens, vereffenen van betalingen                                                                                                                                       
  door mobiele APP 
- IP67 en wandmontage/standaard-
  installatie biedt een hoog 
  aanpassingsvermogen 
- CE UL TUV-certificaat 

BAT/49503 - Montagepaal (Optioneel)

BAT/49660 - Stekkerhouder voor stekker type 1 
BAT/49661 - Stekkerhouder voor stekker type 2

Referentie BAT/49491 BAT/49492 BAT/49493

Ingangsspanning (V) 230 ± 20% 400 ± 20% 400 ± 20%

Fase 1 fasig 3 fasig 3 fasig

Uitgangsspanning (V) 230 ± 20% 400 ± 20% 400 ± 20%

Uitgangsstroom (A) 32 16 32

Totaal vermogen (kW) 7,4 11 22

Laadinterface type 2 type 2 type 2

Werkingstemperatuur -30 °C tot +60 °C -30 °C tot +60 °C -30 °C tot +60 C

Opslagtemperatuur -40 °Ctot +80 °C -40 °C tot +80 °C -40 °C tot +80 °C

Beschermingsklasse IP65 IP65 IP65

Gewicht (kg) 3,51 3,70 3,85

Afmetingen (B x H x D) 
(mm)

320 x 200 x 95 320 x 200 x 95 320 x 200 x 95

Optie: basis model + badge systeem & WiFi

Referentie BAT/49888 BAT/49889 BAT/49890

FAST DC laadstations 
beschikbaar op aanvraag. 
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Draagbare lader

Accessoire laadkabels

Met een draagbare lader kunt u uw elektrische auto eenvoudig en 
veilig opladen via een standaard huishoudelijk stopcontact.

Een laadkabel is een belangrijk onderdeel om uw elektrische auto 
veilig op te laden. Met een kwaliteitsvolle laadkabel kan u zowel thuis 
als openbaar veilig laden. Van zodra het laadpunt voorzien is met een 
Mennekes contactdoos kan er met elke laadkabel geladen worden.

Een laadkabel bestaat steeds uit een rubberen laadkabel met een 
laadstekker en een type 1 of type 2 laadstekker afhankelijk van uw 
type voertuig.

Referentie BAT/49494 BAT/49495

Installeren plug type 1 plug type 2

Nominale spanning (V) 250 250

Nominale frequentie  (Hz) 50 / 60 50 / 60

Regelbare Stroom 6A min.- 16A max. 6A min.- 16A max.

Nominaal vermogen (kW) 3,8 3,8

Laadkabel lengte 5m 5m 

Werkingstemperatuur -30 °C to +65 °C -30 °C to +65 °C 

Opslagtemperatuur -40 °C to +80 °C -40 °C to +80°C

Beschermingsklasse IP65 IP65

Grootte controledoos (mm) 255 x 109 x 55 255 x 109 x 55

Gewicht (kg) 3,4 3,4

Referentie BAT/49496 BAT/49497 BAT/49498 BAT/49499 BAT/49500 BAT/49501

Type plug type 1 - type 2 type 1 - type 2 type 2 - type 2 type 2 - Type 2 type 2 - Type 2 type 2 - Type 2

Nominale spanning(V) AC 250 AC 250 AC 250 AC 480 AC 250 AC 480

Nominale stroom (A) 16 / single phase 32 / single phase 16 / single phase 16 / three phase 32 / single phase 32 / three phase

Laadkabel lengte (m) 5

Werkingstemperatuur -30 °C to +65 °C

Opslagtemperatuur -40 °C to +70 °c

Beschermingsklasse IP55

Type 1 Type 2


