Samen Elektrisch

Bestel een laadpunt voor uw bedrijf
 Gastvrijheid op uw parkeerterrein

 Een duurzame uitstraling voor uw bedrijf
 Voordelig in aanschaf

&
Wij helpen u graag!

 | + 31 (0) 85 04 66 050  | samen@bluecurrent.nl
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Een laadpunt klaar voor de toekomst





Gebruiksvriendelijk
Het laadpunt is simpel en gemakkelijk te
bedienen. Transacties kunnen online
worden ingezien. Instellingen kunnen op
afstand worden aangepast.

Slim laden

Met onze Basis Smart Charging oplossing
wordt de stroomcapaciteit slim verdeeld
over de U:MOVE laadpunten. Zo wordt de
beschikbare capaciteit optimaal benut.

Flexibele snelheid
Het laadpunt is geschikt voor alle auto’s
en kan gebruikt worden op verschillende
laadsnelheden (3,7–22 kW).

Veilig & robuust
Een robuust design en uitgerust met
een scala aan sensoren. Veiligheid
staat bij dit laadpunt voorop!

Openbaar laden
Het laadpunt is geschikt voor zowel
openbare als eigen RFID laadpassen.
Zonder pas laden? Dat kan ook met
de optie “Plug & Charge”.

Compact
Veelzijdig en modern vormgegeven
laadpunt met minimale afmetingen.

Bestel vandaag nog uw laadpunt
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Overzicht abonnementen per laadpunt


Welke service past bij u?

Basis

Extended

Full service

per
per maand
maand

per
per maand
maand

per
per maand
maand

€ 4,-

€ 9,-

Bestel vandaag nog uw laadpunt

€ 15,-
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Eigenschappen U:MOVE laadpunt
 Laadpunt leverbaar voor aan de wand of op een paal (enkel/dubbel)
 Autorisatie via de openbare laadpas of via “plug & charge”
 Instelbaar maximaal laadvermogen tot 22kW
 (Dynamische) Smart charging mogelijk
 Hoofdaansluiting 1-fase of 3-fase, 230-400V, 16A of 32A
 Mode 3 laden, type 2 contactdoos
 Afmetingen: lengte: 430mm, breedte: 210mm, diepte: 180mm
 Communicatie via ethernet, WIFI of optioneel GPRS/3G*
 CE gecertificeerd volgens normen IEC 61851-1 en IEC 61851-21
* Ethernet heeft de voorkeur. Data abonnement nodig voor GPRS/3G à € 1,50 per maand per laadpunt.

Bestel vandaag nog uw laadpunt
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NOG VRAGEN?
Wij helpen u graag!

BLUE CURRENT

OVERIGE INFORMATIE

Europalaan100, 3526 KS Utrecht
samen@bluecurrent.nl
+ 31 (0) 85 04 66 050

KvK: 60264284
BTW: 823936478B01
IBAN: NL47INGB0006444339

