
ADVANCE WALLBOX & POLE

LaadoplossingenLaadoplossingen
die klaar zijn voordie klaar zijn voor
de evolutie van dede evolutie van de
elektromobiliteitelektromobiliteit

Modulair

Slim geautomatiseerde  
diensten

Betrouwbare toekomstgerichte 
technologie



Technische specificatiesTechnische specificaties

LAADSPECIFICATIES

IEC-conform Mode 3 per IEC 61851-1: 2016

Voertuiginterface Eén of twee Type 2 connectoren

Net-conform 2 x 230 VAC, 3 x 23O VAC en 3 x 400 VAC+N

Netfrequentie 50 Hz

Laadvermogen Van 3,7 kW tot 22 kW (per connector)

Stroomvoorziening Van 6 tot 32 A (per connector)

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Beschermingsgraad IP 54 Binnen/Buiten

Weerstand tegen vochtigheid Tot 95% niet-condenserend

Bedrijfstemperatuur -20 tot +60 °C

Mechanische bescherming IK 10

ONTWERPSPECIFICATIES

Interne behuizing Roestvrij staal

Externe behuizing Plastic (Polystyreen)

AFMETINGEN EN GEWICHT

Wall single (HxBxD) 327 mm x 247 mm x 123 mm (gewicht: 6 kg)

Wall dual (HxBxD) 527 mm x 247 mm x 123 mm (gewicht: 8 kg)

Pole (HxBxD) 1420 mm x 540 mm x 250 mm (gewicht single: 29 kg, dual: 32 kg)

GEAVANCEERDE FUNCTIES

Laadstatus LED-indicatie van de status van uw oplaadpunt

Smart charging interface Spanningsloos droog contact voor digitale uitgangen (safe mode)

Toegangscontrole Via RFID volgens ISO 14443. NFC in optie

Display Grafische LDC-kleurendisplay personaliseerbaar met kleuren en logo

Connectiviteit Ethernet (LAN)/GPRS 3G (met interne antenne)/Wi-Fi, Modbus TCP, ModBus RTU (optie)

Betalingsopties Via Bancontact-app, dynamische QR-code of via sms

Interoperabiliteit Open Charge Point Protocol (OCPP 1.5)

Laadbeheer, kostenbeheer, optimalisatie van parkeerplaatsen, 
monitoring vanop afstand, integratie van groene energie.
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Dankzij de kwaliteit van onze componenten en onze verschillende 
onderhoudsdiensten kunnen we de volledige betrouwbaarheid 
van uw laadinfrastructuur garanderen.

MODULAIRMODULAIR

BETROUWBAARBETROUWBAAR SLIMSLIM
Toekomstbestendig design
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ADVANCE WALLBOX & POLE

SLIM
De Advance laadpaal biedt verschillende 
opties en mogelijkheden voor monitoring 
vanop afstand.

• Laadbeheer
• Kostenbeheer
• Optimalisatie van parkeerplaatsen
• Integratie van groene energie

BETROUWBAAR EN VEILIG
• De kwalitatieve componenten en 

onderhoudsdiensten staan garant voor 
een hoogwaardige en betrouwbare 
laadinfrastructuur. 

• De stalen paal vormt een sterke huls en geeft 
het geheel een strak design. 

• De palen beschikken over een dubbele 
vergrendeling voor service en onderhoud. 

• Alle veiligheidsschakelaars kunnen in de paal 
geïnstalleerd worden: geen extra ruimte nodig 
in de meterkast of technische ruimte. 

PERSONALISEERBAAR
• Volledig personaliseerbaar:
• De behuizing kan volledig worden  

gewrapped.
• Toon uw logo op het lcd-scherm.

BESPAREN EN TERUGVERDIENEN
• Met een laadpaal bespaart u op kosten 

van fossiele brandstoffen of openbaar 
laden. 

• Bij toevoeging van een betalingssysteem 
kan uw systeem zelfs inkomsten 
genereren wanneer bezoekers bij uw 
laadpaal laden. 

• U bepaalt zelf de prijs per te laden kWh. 

OPEN OF GESLOTEN SYSTEEM
Het laadsysteem werkt met een open en 
gesloten systeem. 
• Open: iedereen kan gebruikmaken 

van het laadvermogen.
• Gesloten: identificatie is vereist 

met een RFID-badge of openbare 
laadpas. Betalen kan eveneens 
via QR-code (bancontact app). 
Nieuwe badges zijn ook bij Allimex 
verkrijgbaar zodat scannen voor 
elke EV-rijder mogelijk is. 

MODULAIR
Één toestel dat naar wens samengesteld 
kan worden zodat het perfect aan uw 
laadbehoeften voldoet.

• Laadsnelheid van 3,7 kW tot 22 kW
• Muur- of paalmontage
• 1 of 2 laadaansluitingen
• Met of zonder connectiviteit
• Met of zonder scherm
• Met of zonder betaalsysteem
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