EV Laden
voor parkeerplaatsen
Efficiënt en gemakkelijk
laden op commerciële en
openbare parkeerplaatsen.
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EV-laden voor

parkeerplaatsen
Als de aangewezen locatie voor elke autobezitter zorgt u er voor
dat u uw klanten steeds de laatste ontwikkelingen op het gebied van
parkeren en mobiliteit kunt bieden. Nu steeds meer mensen voor
elektrisch vervoer kiezen, zijn laadstations een onmisbare voorziening
geworden. Ze helpen privé en (semi)openbare parkeerterreinen op weg
naar een meer efficiënte en duurzame toekomst.
Op basis van de zaken waar u als parkeervoorziening mee te maken
zult krijgen, helpt deze brochure u om het laadstation te kiezen dat het
best past bij de behoeften van uw faciliteit en uw klanten.

MIJN KLANTEN VAN DIENST ZIJN
Wij helpen u om de laadsessies van uw klanten eenvoudig te beheren
met behulp van persoonlijke laadpassen en cloud-based software, die
de toewijzing en verrekening van alle laadkosten automatiseren.

MEERDERE LAADSTATIONS BEHEREN
Wij ondersteunen u bij het beheren van en het zicht houden op uw
laadstations. We helpen ook bij het voorkomen van overbelasting en
het altijd kunnen aanbieden van veilig en efficiënt laden, zonder dat dat
invloed heeft op andere faciliteiten die stroom verbruiken.

OP ELKE PLEK OPTIMAAL LADEN
Onze technische ondersteuning en onze accessoires stellen u in staat
om zowel op straatniveau als ondergronds laadstations te plaatsen die
optimaal functioneren.

Uw laadstation

Businessline / Publicline
De BusinessLine is geschikt voor elk model elektrische auto. Met
de dubbele contactdoos (type 2) kunnen er twee auto’s tegelijk
geladen worden. Optionele wandbeugels en externe antennes
garanderen een goede plaatsing en ontvangst voor laadstations in
ondergrondse parkeergarages. De PublicLine wordt aanbevolen
voor grootschalige parkeerplaatsen en voor locaties waar
laadstations veelvuldig gebruikt worden. Kleur en label van elk
laadstation kunnen in uw huisstijl uitgevoerd worden.

Uw abonnement

Enterprise

Met een Enterprise abonnement op ons cloud-based
beheersysteem BackOffice kunt u het stroomgebruik beheren en
reguleren en de laadtarieven van uw stations instellen.

Speciaal voor uw

klanten

LAADPASSEN IN UW HUISSTIJL
Geef vaste klanten een laadpas of sleutelhanger, waarmee ze
op al uw parkeerplaatsen kunnen laden tegen een gereduceerd
tarief. Laadpassen en sleutelhangers kunnen in uw huisstijl worden
uitgevoerd.
PUBLICATIE IN CHARGENET
Met een Enterprise abonnement worden uw laadstations gepubliceerd
in de Chargenet app. Via deze gratis app kan iedereen openbare
laadstations vinden. Houders van een laadpas kunnen met de app
realtime hun laadsessie volgen.

Meerdere laadstations

beheren

Op het eerste gezicht is alleen het plaatsen van een of meer
laadstations genoeg. Maar u zou ook moeten denken aan het beheer
en het onderhoud van uw laadfaciliteiten. Om u uren administratie
te besparen, hebben wij BackOffice gecreëerd. Dit cloud-based
beheersysteem automatiseert het beheer en het monitoren van
meerdere laadstations. Een abonnement op BackOffice geeft u ook
toegang tot Smart Charging oplossingen, die u helpen om altijd en
overal efficiënte en duurzame laadfaciliteiten aan te bieden.

KOSTENEFFICIËNT EXPLOITEREN
De Hub / Satellite dienst koppelt een aantal laadstations op
één locatie aan elkaar door middel van een enkel modem en
een BackOffice abonnement. U kunt tot 20 laadstations in een
BackOffice abonnement onderbrengen, terwijl u slechts voor
één modem en één abonnement betaalt.

OVERBELASTING VOORKOMEN
Met Peak Shaving kunt u voor uw laadstations een maximum
capaciteit instellen. Zo bent u er zeker van dat u de maximum
stroomcapaciteit van uw parkeervoorziening niet zult
overschrijden, zelfs niet tijdens piekuren.

BESCHIKBARE CAPACITEIT OPTIMAAL DISTRIBUEREN
Gebruik Load Balancing om de beschikbare capaciteit
gelijkmatig te verdelen over alle stations die in gebruik zijn.
Deze dienst garandeert dat alle auto’s op uw locatie optimaal
kunnen laden, binnen de capaciteit van uw laadstations.

de voordelen van

uw EV-BOX

“veilig en servicegericht”
Onze stevige en eenvoudig te bedienen laadstations zijn afgestemd op de
laadcapaciteit van uw parkeervoorziening. Ze vragen weinig onderhoud, zijn
gemakkelijk te installeren en kunnen op afstand ge-update worden. Met de
verschillende opties om uw huisstijl aan te brengen biedt u uw klanten niet
alleen veilig en probleemloos laden. U benadrukt tegelijkertijd dat uw bedrijf
of organisatie een duurzame keuze heeft gemaakt.

“snel en simpel”
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 ontwerpzijn ze op afstand te updaten en vragen
ze zeer weinig onderhoud.

“kostenefficiënt en duurzaam”
Onze apparatuur meet het stroomverbruik, verdeelt de stroom en kan
online ge-update en aangepast worden, waardoor u bespaart op energieen 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...

Rijd elektrisch, laad waar u ook bent.
Met slimme laadstations, cloud software en app, biedt EV-Box als
internationale marktleider de beste laadoplossingen voor thuis, bedrijven,
winkels, publieke ruimten en gemeenten. Leer meer over elektrisch rijden
en het opladen van elektrische auto’s op ev-box.nl.
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