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Thuis oplaadpunt elektrische auto met vaste laadkabel 

 

Dit oplaadpunt is bij uitstek geschikt om veilig te kunnen laden. Het product voldoet aan alle gestelde wet- en 

regelgevingen. Opladen is nog nooit zo eenvoudig geweest. 

Belangrijkste specificaties 

• Laden van 3,7 kW tot 13,75 kW 

• RFID 

• Stroom verrekening 

• DC beveiliging 

De beste kwaliteit 

De laadpaal wordt in Nederland geproduceerd en voldoet aan alle gestelde normen en eisen. De laadpaal is 

vandalisme- en weerbestendig dankzij de RVS behuizing. Flexicharge werkt enkel met de beste elektronische 

componenten, welke zijn voorzien van alle certificeringen. Dit model is verkrijgbaar in 2 verschillende kleuren. 

Laadpas en verrekenen 

U kunt het oplaadpunt bedienen middels een laadpas of een laadtag. Dit is altijd een oplaadpunt met een 

backoffice koppeling. Hierdoor kunt i de stroom fiscus proof verrekenen met uw eigen bedrijf, werkgever of 

leasemaatschappij. 

Thuis oplaadpunt elektrische auto met vaste laadkabel 

Dit compacte oplaadpunt van RVS heeft een vaste laadkabel (type 2) en is geschikt voor het opladen van alle 

plug-in hybride en elektrische auto’s. Standaard is dit model geschikt voor een plaatsing tegen een muur/wand 

en optioneel te monteren op een montagepaal. Het thuis oplaadpunt heeft een maximaal laadvermogen van 3 

x 20 ampère en zorgt ervoor dat uw auto efficiënt en dynamisch geladen wordt. 

Montage & aansluitwaarden thuis oplaadpunt elektrische auto met vaste laad 

Dit oplaadpunt elektrische auto’s met vaste laadkabel kan op iedere muur gemonteerd worden. Met behulp 

van een witte of grijs kleurige montagepaal is het ook mogelijk dit oplaadpunt in de grond te monteren. Dit 

oplaadpunt is geschikt voor een aansluitwaarde tot aan 3-fase 20 A.   

• Montage op circa 120 centimeter hoogte 

• De Montageplaat kan worden vastgezet tegen een wand of stalen rek 

Veiligheidsvoorzieningen en hoogwaardige componenten 

Dit oplaadpunt is samengesteld uit componenten uit het top segment. Dit blijkt uit het type laadkabel dat 

wordt toegepast en de ingebouwde DC foutstroom bewaking. De interne componenten zijn van Duitse makelij 

en minimaal IP2. 

Garantie 

1 jaar en uit te breiden tegen een éénmalige vergoeding van € 240,79 inclusief BTW naar totaal 5 jaar. 
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Specificaties 

Aantal oplaadpunten 1 

Laadaansluiting Vaste laadkabel type 2 stekker Phoenix 

Maximaal laadvermogen 13,75 kWh 

Maximale aansluitwaarde meterkast 3 x 20 A 

Positiebepaling GPS 

Lengte kabel 4 meter 

Bediening Laadpas RFID-Reader 

Signalering LED indicatie status: rood/groen/blauw 

Besturingsmodule 1x OCCP Phoenix Contact 4G  

Bemetering kWh meter MID gecertificeerd 

  

Behuizing 

Kleur RAL 9005 voorkant (zijpanelen wit of grijs)  

Materiaal RVS 

Behandeling Poedercoating 

Afmetingen H 159,2 mm x D 175 mm x B 390 mm 

Gewicht 4 Kg 

  

  Beveiliging 

Oplaadpunt 1 x DC  

Bedrijfstemperatuur -25⁰ tot + 60⁰ Celcius 

Meterkast Aardlek + Karakteristiek B automaat 

  

Montage 

 Op muur / Wand 

 Optioneel op stalen staander 

Meerprijs stalen staander € 181,50 incl. BTW 

  

Certificeringen 

 NEN 1010/EU/35-IEC: 61815-1 

 VDE-AR-E en 2623-2-2/55/IK10 

Garantie 1 jaar 
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