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Oplaadpunt elektrische auto met vaste laadkabel 

 

De EVBox Elvi 3-fase, 32 Ampère is zeer gebruiksvriendelijk en te verkrijgen met en zonder vaste laadkabel. De 

vaste laadkabel is standaard 6 meter lang.  

Belangrijkste specificaties 

• Laden van 3,7 kW tot 22 kW 

• Geschikt voor alle elektrische auto’s 

• Perfect voor thuis en zakelijk gebruik 

• Compact 

De beste kwaliteit 

Dit oplaadpunt is gemaakt voor de toekomst. Welke elektrische auto u ook heeft deze laadpaal kunt u er voor 

gebruiken. Door de klikbare elementen kunt u onderdelen heel eenvoudig vervangen of aanpassen en geschikt 

maken voor elke nieuwe auto.   

Laadpas en verrekenen 

U kunt het oplaadpunt, indien gewenst, bedienen middels een laadpas. Liever plug en charge? Geen probleem, 

dat is ook mogelijk. 

Thuis en zakelijk oplaadpunt elektrische auto met montage en aansluitwaarden 

Dit compacte oplaadpunt is in het wit en zwart te verkrijgen 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 op een paal. Hieraan zijn extra kosten verbonden, afhankelijk van welke paal u zou kiezen. 

Het oplaadpunt heeft een maximaal laadvermogen van 3 x 32 ampère en zorgt ervoor dat uw auto efficiënt en 

dynamisch geladen wordt. 

Veiligheidsvoorzieningen en hoogwaardige componenten 

Dit oplaadpunt is samengesteld uit componenten uit het top segment en voorzien van interne 

aardlekautomaten.  

Garantie 

2 jaar  
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Specificaties 

Aantal oplaadpunten 1 

Laadaansluiting Met en zonder vaste laadkabel type 2 

Maximaal laadvermogen 22 kWh 

Maximale aansluitwaarde meterkast 3 x 32 A 

Communicatie UMTS 

Lengte bij vaste kabel 6 meter 

Bediening Autostart, Laadpas RFID-Reader of -sleutelhanger 

Signalering LED indicatie status: rood/groen/blauw 

Besturingsmodule 1x OCCP Phoenix Contact 4G  

Bemetering kWh meter MID gecertificeerd 

  

Behuizing 

Kleur Wit of zwart  

Materiaal Kunststof / polycarbonaat 

Afmetingen H 328 mm x D 219 mm x B 186 mm 

Gewicht 3 Kg 

  

  Beveiliging 

Aardfoutdetectie 30 mA AC / 6 mA DC CCID 

Bedrijfstemperatuur -25⁰ tot + 45⁰ Celcius 

Slagvastheid IK10 

  

Montage 

 Op muur / Wand 

Meerprijs kabel dock € 66,55 incl. BTW 

Optioneel op stalen staander  

Meerprijs staander/paal Van € 205,70 - € 544,50 inclusief BTW 

  

Certificeringen 

 CE certificaat 

Garantie 2 jaar 
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