ICU EVe Mini

TM

SLIM OPLADEN MET SOLIDE LAADSTATION
IN EEN MODERNE, COMPACTE BEHUIZING

De Eve Mini is de nieuwste toevoeging aan de complete lijn hightech EV
laadstations van ICU. De Eve Mini heeft een enkel stopcontact of vaste kabel
en is met verschillende laadvermogens geschikt voor iedere elektrische
auto. Dankzij slimme technologie kan het laadstation de stroomkosten
automatisch verrekenen en altijd met optimaal vermogen laden. De behuizing
van de Eve Mini is zeer solide, uiterst compact en heeft een modern design.
Dit maakt de Eve Mini het ideale laadstation voor thuis of bij kantoor.

ICU EVe Mini
Display met
instructies en optie
voor eigen logo

Kleuren LED
status indicatie

RFID kaartlezer of Plug & Charge

Type 2
stopcontact

Vaste kabel
type 1 of 2

Solide, kleurechte behuizing
van hoogwaardig kunststof

Optionele stalen montagepaal

Het laadstation

Het hoogwaardigste
laadpunt voor de meest
concurrerende prijs
De Eve Mini is zeer solide en
biedt hightech functies voor
het verrekenen van stroomkosten en verdelen van stroom.
Ondanks dat is het laadpunt
zeer aantrekkelijk geprijsd.

Vrije keuze voor
laadabonnement
Alle laadpunten van ICU
zijn SIM-lock vrij. Dat houdt
in dat u zelf kunt kiezen voor
het laadabonnement dat het
best bij u past.

Altijd laden op
maximaal vermogen
De Eve Mini ondersteunt slim
laden en kan gekoppeld
worden met de slimme meter.
Het laadpunt houdt rekening
met andere apparaten in de
installatie en laadt daarom
altijd op maximaal vermogen.

Specificaties
Laadvermogen
Aansluiting
Lengte vaste kabel
Montage

3,7kW, 7,4kW, 11kW, 22kW
Enkel stopcontact of
vaste kabel type 1 of 2
4 of 8 meter
Aan de wand of op een
optionele montagepaal

Autorisatie
Kleur
Energie (kWh) meter
Afmetingen (LxBxD)

RFID laadpas of Plug & Charge
Voorkant RAL 9016 (wit)
Achterkant RAL 7043 (grijs)
Ja, MID gecertificeerd,
geschikt voor verrekenen
370x240x130mm

Eventuele wijzigingen en/of drukfouten nadrukkelijk voorbehouden.
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