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Privé oplaadpunt elektrische auto 

 

 

Deze laadpaal is een plug en charge uitvoering, ideaal als men geen digitale afrekening wil en alleen de stekker 

in de auto willen stoppen en opladen. 

Belangrijkste specificaties 

• Laden tot 7,4 Kw 

• Communicatie tussen laadpaal en auto  

• Aan te sluiten op 1-fase 32 A 

• Hard Kunststof  

• Plug en Charge 

• Vaste kabel van 5 meter 

De beste kwaliteit 

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

vandalisme- en weerbestendig. Luxe laadpaal werkt enkel met de beste elektronische componenten, welke zijn 

voorzien van alle certificeringen. De is voor zowel want als voor een paal in de grond te gebruiken. 

Toekomstbestendige laadpalen 

De laadpaal beschikt over de nieuwste laadtechnologie en is vervaardigd van hoogwaardige componenten. 

Daardoor kan deze laadpaal met gemak 10 jaar functioneren.  

Aansluitwaarden laadpaal 

De laadpalen voor elektrische auto’s van Luxe Laadpalen zijn geschikt tot de volgende aansluitwaarden: vanaf 

1x 25 ampère. Er is bovendien slechts 1 voedingskabel per laadpaal nodig. Het is aan te raden om de laadpaal 

zo zwaar als mogelijk aan te sluiten. Op die manier kan iedere gekoppelde auto maximaal opgeladen worden 

naar gelang vraag en aanbod. 

Garantie 

2 jaar. 
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Specificaties 

Aantal oplaadpunten 1  

Laadaansluiting 1x Contactdoos type 2 Phoenix  

Maximaal laadvermogen 7.4 kW AC 

Maximale aansluitwaarde meterkast 1 x 32A + Nul + Aarde 

Netwerkverbinding NVT  

Bediening Plug en Charge 

Bemetering NVT 

  

Behuizing 

Materiaal Kunststof  

Kleuren Iedere gewenste RAL kleur 

Afmetingen H 370 mm x D 130 mm x B  240 mm 

Gewicht 4kg 

  

  Beveiliging 

Interne beveiliging 1 x DC  

Bedrijfstemperatuur -25⁰ tot + 60⁰ Celcius 

Waterdichtheidsklasse IP54 

  

Montage 

Aansluiting 1x  tot 6mm2  

Kabelinvoer Via invoersleuf aan achterzijde (onder de grond) 

  

Certificeringen 

 NEN 1010/EU/35-IEC: 6185-1 

 VDE-AR-E 2623-2-2/I55/IK10 

Garantie 2 jaar 
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