Laadstation elektrisch vervoer
voor openbare ruimte en bedrijven
Datasheet

©

Chargepoint heeft een achtergrond in slimme energievoorziening in de
openbare ruimte. Die kennis hebben we gecombineerd met onze visie op de
mogelijkheden van duurzame mobiliteit.
Elektrisch rijden biedt talloze voordelen. Sinds geruime tijd ontwikkelen we
daarom slimme systemen om elektrisch rijden te vergemakkelijken. Met onze
kennis, ervaring en innovatieve kracht (kennisplatforms) zijn we inmiddels
uitgegroeid tot specialist in oplaadinfrastructuur.
Wij bieden u een serie kwaliteitsoplossingen voor ieder segment, die klaar
zijn voor de ontwikkelingen van de toekomst met een bewezen techniek, die in
diverse landen in Europa wordt toegepast.
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Back-office programma voor
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Onderhoud en helpdesk
24/7 bereikbaar

Openbare ruimte en bedrijven
©
Het Chargepoint laadsysteem is speciaal ontwikkeld voor de openbare en semi-openbare ruimte. Het
degelijke ontwerp zorgt ervoor, dat de oplaadpaal bestand is tegen weersinvloeden en vandalen. De paal is
toegankelijk met alle interoperabele laadpassen en bovendien kan deze geheel worden uitgevoerd in uw eigen
huisstijl, handig voor de herkenbaarheid!
©

Bovenal voldoet Chargepoint nú al aan de techniek en standaarden van de toekomst. In een markt waarin
nieuwe ontwikkelingen elkaar in zo’n hoog tempo opvolgen, zorgen wij ervoor dat onze oplaadoplossingen
kwaliteit bieden; niet alleen vandaag, maar ook zeker in de toekomst!
©

Chargepoint is:


Future proof
©
Chargepoint is toekomstbestendig en voldoet aan de techniek en standaarden van vandaag én
morgen!



Hufter proof
©
Chargepoint is vandaalbestendig en speciaal ontwikkeld voor plaatsing in de openbare en semiopenbare ruimte



Personaliseerbaar
©
De Chargepoint laadpalen kunnen geheel in uw eigen huisstijl worden uitgevoerd, zowel qua
uiterlijk als ook in de menustructuur en de oplaadpassen



Software
Back-office software voor management van laadinfrastructuur, transacties, klanten en betalingen;
Chargepoint maakt gebruik van het Open Charge Point Protocol (OCPP)



Geschikt voor iedere elektrische auto
©
Chargepoint kan elke elektrische auto laden en heeft meerdere aansluitpunten, zodat
meerdere auto’s tegelijkertijd aan één laadstation kunnen worden opgeladen.
©
Met uw persoonlijke pas of mobiele telefoon kunt u laden en afrekenen. Chargepoint
accepteert interoperabele toegangspasjes en onze eigen pas kan gebruikt worden voor
andere laadsystemen. Uiteraard is beperkte toegankelijkheid ook mogelijk



SmartGrid
Zowel opladen als terugleveren van energie via smartgridkoppeling aan het openbare net of lokale
opwekking, bijvoorbeeld zonnepanelen (PV)

