
Oplaadpunten EQUAGAZ
Solide en hightech oplaadpalen voor elektrische auto’s

Equagaz biedt een complete reeks aan laadpalen voor thuis, op het bedrijf of openbare terreinen. Voor elke situatie kunnen wij een 
optimaal geschikt laadstation aanbieden. Wij komen ter plaatse en helpen samen met u de geschikte oplossing te kiezen volgens uw 
wensen.

Onze laadpalen zijn ontworpen om maximale laadsnelheden te leveren terwijl de lokale netaansluiting
gewaarborgd blijft. Alle oplaadpunten kunnen geïntegreerd worden met elk OCPP managementsysteem, hernieuwbare energiebronnen, 
slimme energie- en thuis oplossingen en kunnen bovendien reageren op real-time energietarieven. 

Naast advies en installatie van de laadpalen voorzien wij ook in signalisatieborden, sokkels, laadpassen, voedingskabels, etc. 
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Een slim, compact en betaalbaar  
laadstation voor thuis

Een slim en elegant laadstation 
voor thuis en op de zaak

EVE
Single S-line

EVE
Single Pro-line

De Eve Single S-line is speciaal ontworpen voor 
thuisgebruik en biedt de voordelen van slim 
laden  tegen een betaalbare prijs. Dit 3,7kW - 
7,4kW laadstation is uitgevoerd in een compacte 
polycarbonaat behuizing en daardoor lichtgewicht en 
duurzaam. Het laadstation kan zowel aan de muur 
als op een montagepaal gemonteerd worden. 

Gebruikers kunnen hun laadgegevens via ieder
internet-verbonden apparaat inzien.

Dit 3,7kW - 22kW laadstation heeft alle functionaliteiten 
en kenmerken van de Eve Single S-Line maar 
de gebruikersinterface is voorzien van een 3,5” 
beeldscherm waarop u optioneel uw eigen logo’s 
kunt plaatsen. Deze laadpaal is uiterst geschikt 
voor zowel thuis als binnen de onderneming 
en optimaliseert uw elektriciteitsnetwerk.

Creëer uw eigen netwerk tot 100 individuele 
laadpunten op één locatie.

Laadsnelheid Een- en driefasig, 3,7-11 kW

Afmeting 370 x 240 x 130 mm

Versie met kabel Ja. 5 of 8 m kabel

Gebruikersinterface LED-statusindicatie

Connectiviteit Ethernet

Autorisatie Plug & charge

Laadsnelheid Een- en driefasig, 3,7-22 kW

Afmeting 370 x 240 x 130 mm

Versie met kabel Ja. 5 of 8 m kabel

Gebruikersinterface 3.5” full-colour display

Connectiviteit GPRS/Ethernet

Autorisatie RFID en Plug & charge
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Iconisch design en state-of-the-
art oplaadtechnologie

Commander 2 van ‘Wallbox’ met mogelijkheid 
tot plaatsen van een persoonlijk logo.

EVE
Double Pro-line

Bijhorende accessoires

Deze slimme laadoplossing met twee stopcontacten 
is optimaal geschikt voor particuliere en professionele 
locaties. Dit laadstation is voorzien van de nieuwste 
laadtechnologie. Met grote display en verbeterde 
hard- en software is deze Double Pro-line zeer 
gebruiksvriendelijk en uiterst geavanceerd.

Creëer uw eigen netwerk tot 50 oplaadpunten 
met dubbele laadcontacten op één locatie.

Laadsnelheid Een- en driefasig, 3,7-22 kW

Afmeting 590 x 338 x 230 mm

Versie met kabel Nee

Gebruikersinterface 7” full-colour display

Connectiviteit GPRS/Ethernet

Autorisatie RFID en Plug & charge

Montagepal, vloermontage

Wandbeugel

Betonnen sokkel

Metalen sokkel

Laadpas

Autorisatie



Equagaz

Beversesteenweg 608
8800 Roeselare-Beveren
BTW BE 0668.785.009

Vragen?
Contacteer Mario De Baets
mario@equagaz.be


