BLACKBOXX

BLACKBOXX; EEN OPLAADPUNT MET
MENNEKES TYPE-2 CONTACTDOOS
De BlackBoxx is vervaardigd uit hoogwaardige polypropyleen en is
verkrijgbaar met één Mennekes Type-2 contactdoos of met één vaste
laadkabel. Een vaste laadkabel heeft standaard een lengte van vijf
meter, een langere laadkabel is op aanvraag leverbaar.
Een RVS-montagepaal voor één of twee BlackBoxx oplaadpunten is
los verkrijgbaar, deze kan toegepast worden voor vrijstaande montage.
Autorisatie mogelijkheden:
 Plug and Charge
	RFID passysteem slim geschikt voor alle laadpassen
en automatische verrekening.
De BlackBoxx is een perfecte lader voor privé en zakelijk gebruik.
De slimme uitvoeringen zijn standaard geschikt voor load balancing
en voorzien van RCM DC gelijkstroom foutmodule.

CONTACT
Welke product past het beste bij uw situatie?
Wij geven u graag advies in de aanschaf van de juiste
laadpaal. Neem vrijblijvend contact op door te mailen
naar info@diclaadsystemen.nl of bel naar 074 - 266 04 28.

Scholtensoven 6J, 7621 HA Borne
T. 074 - 266 04 28
E. info@diclaadsystemen.nl
I. www.diclaadsystemen.nl

Kijk voor meer informatie op www.diclaadsystemen.nl en ontdek welk laadpunt het beste bij uw situatie past!

HOOGWAARDIGE LAADPALEN
UIT NEDERLAND

 Geschikt voor alle elektrische auto’s  Hoog kwalitatieve materialen  Geschikt voor thuis, zakelijk en in de openbare ruimte

DICLAADSYSTEMEN GAAT VOOR KWALITEIT, SERVICE EN MAATWERK

JUSTINN

LAADZUILEN

JUSTINN IS EEN LAADOPLOSSING VOOR
DE PARTICULIERE EN ZAKELIJKE MARKT
Alle Justinn laders zijn slim. Dat betekent onder andere dat je ze met een app
kunt aan- en uitzetten en het verbruik kunt inzien. Hiervoor is een aanvullend
abonnement noodzakelijk. Justinn is niet te gebruiken zonder abonnement.
De justinn heeft vijf uitvoering:

J-1PM1122	Uitvoering met universele Mennekes type-2 contactoos
maximaal 22kW
J-1PMT211 Uitvoering met één vaste laadkabel 11kW
J-1PMT222 Uitvoering met één vaste laadkabel 22kW
J-2PMT211 Uitvoering met twee vaste laadkabels 11kW
J-2PMT222 Uitvoering met twee vaste laadkabels 22kW

SPECIFICATIES
AFMETING

230 × 610 × 130mm

BEHUIZING

RVS

DISPLAY

3 LED indicator

MONTAGE

Wand of vrijstaand

AUTORISATIE

Laadpas of Plug-Charge

LEZER

RFID online systeem

APP

iOS en Android

DIC ZUIL MODELLEN ZIJN LEVERBAAR MET
ÉÉN OF TWEE ORIGINELE MENNEKES CONTACTDOZEN
Ons laadzuilen-assortiment bestaat uit laadpalen met één of twee
Mennekes Type-2 contactdozen en met vaste laadkabels, een
combinatie van een contactdoos en vaste laadkabel is tevens
mogelijk. De laadpalen zijn uiteraard leverbaar voor vrijstaande
montage, ook is een uitvoering leverbaar voor wandmontage.

De slimme uitvoeringen zijn standaard geschikt voor load balancing.
De stalen behuizing is vandalismebestendig en afsluitbaar door
middel van een cilinderslot. De zuilen van staal zijn verzinkt en in
kleur gecoat. Standaard RAL-kleuren zijn zwart grijs RAL 7021 of
reinwit RAL 9010. Iedere andere RAL-kleur is uiteraard op aanvraag
leverbaar tegen een meerprijs.

Autorisatie mogelijkheden:
 Plug and Charge
	RFID passysteem aan/uit (zonder online account)
dit systeem werkt met vooraf ingestelde laadpassen.
	RFID passysteem slim geschikt voor alle laadpassen
en automatische verrekening.

De montage sokkel wordt
standaard meegeleverd
bij een zuilmodel

Laad overal: thuis, zakelijk en onderweg.

Laadpas aanvragen
particuliere rijder

Maak een nieuw
account aan

Laadpas aanvragen
zakelijke rijder

Bekijk de
actuele tarieven

Neem vrijblijvend contact op mail naar info@diclaadsystemen.nl of bel 074 - 266 04 28

