Wall-Box
Laadpunten elektrisch vervoer voor bedrijven en privé
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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.

Productinfo

Algemeen

Wall-Box

Laadstation
Laadstation elektrisch vervoer
voor openbare ruimte en
bedrijven

Laadpunt voor elektrisch vervoer
voor bedrijven en privé

Software

Service

Back-office programma voor
beheer en afrekening

Onderhoud en helpdesk
24/7 bereikbaar
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Chargepoint Wall-Box – voor bedrijven en privé
©
Met de slimme Chargepoint Wall-Box kunt u uw voertuig altijd met maximaal vermogen laden.
Het compacte wandmodel maakt de Wall-Box zeer geschikt voor o.a. hotels, horeca, parkeergarages en
thuis. Is de ruimte onder uw carport of in uw garage beperkt, dan biedt de Wall-Box Retrofit uitkomst. Deze
eenvoudige variant, speciaal ontwikkeld voor bestaande bouw, kan fraai in uw buitenmuur worden ingebouwd.
©
Daarnaast kan Chargepoint Wall-Box worden uitgevoerd met uw eigen ontwerp of huisstijl.
©

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 Wall-Box is:


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



Compact
Het compacte wandmodel maakt de Wall-Box zeer geschikt voor o.a. hotels, horeca,
parkeergarages en thuis



Personaliseerbaar
©
Chargepoint Wall-Box kan geheel in uw eigen ontwerp/huisstijl worden uitgevoerd



Diverse toepassingsmogelijkheden
©
Chargepoint Wall-Box is in diverse uitvoeringen verkrijgbaar: voor bedrijven (ook mogelijk mét
aansluitsnoer!), voor thuis en een fraai inbouwmodel voor bestaande bouw. Elk model is eenvoudig
uit te breiden



EV-compatibel
Elk elektrisch voertuig (EV) kan worden aangesloten, kan veilig en snel laden en is tevens
Renault ZE Ready



Beheersbaar
©
Chargepoint Wall-Box kan worden uitgerust met software voor het management van laadtijden en
vermogens





