Gemakkelijk en veilig
thuis laden
NIEUW
MET AMTRON® COMPACT 2.0 EN 2.0s
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AMTRON® Compact 2.0 en 2.0s
Eenvoudig laden op het hoogste niveau.
Milieuvriendelijk mobiel zijn, dat gaat het beste met een elektrische auto. Maar de schone en stille vervoersmiddelen moeten voor de rit worden opgeladen. Huiseigenaren en huurders
willen hun elektrische auto bij voorkeur daar opladen, waar ze
wonen en leven - in het ideale geval comfortabel in de eigen
garage, in de carport of op de gehuurde parkeerplaats.
MENNEKES laadoplossingen maken dat mogelijk! Met onze
nieuwe productserie AMTRON® Compact 2.0 en 2.0s laadt u
thuis op een heel nieuw niveau - zo simpel, veilig en betrouwbaar was het nog nooit!
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Met verschillende uitrustingskenmerken bieden de beide
wallboxen als hoogwaardige instapmodellen de hoogste
kwaliteit en maximale gebruiksvriendelijkheid tegen een
aantrekkelijke prijs-prestatie-verhouding. Een ander voordeel:
met AMTRON® Compact 2.0s kunt u nu zelfs laden met zonne-energie en uw wallbox beveiligen tegen ongeoorloofde
toegang.
Functioneel en ruimtebesparend vormgegeven, zijn de
AMTRON® Compact 2.0 en 2.0s zelfs geschikt voor de montage in smalle garages of parkeerplaatsen bij het huis. Ook de
bediening is ontzettend eenvoudig en gebeurt op het apparaat
zelf.
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Compact. Praktisch – Premium!
Voordelen en highlights.
Compact, praktisch, premium - overtuigende eigenschappen voor het eenvoudig thuis laden! Of u uw voertuig alleen
snel en comfortabel wilt laden, de kracht van de zon wilt
tanken, een overzichtelijk lastmanagement nodig hebt of een
wallbox met betrouwbare toegangsbescherming voor uw
parkeerplaats buiten wenst - bij MENNEKES vindt u precies
de laadoplossing, die past bij uw levenssituatie en uw individuele wensen.

AMTRON® Compact 2.0 en 2.0s bieden u in vergelijking met
de vorige modellen bijvoorbeeld een tot 7,5 meter verlengde
kabel, zodat u bij het laden nog flexibeler bent. Leds op het
apparaat tonen de betreffende bedrijfstoestand, goed herkenbaar ook vanaf een afstand van een paar meter. En in de
nieuwe uitvoeringsvariant met 22 kW laadvermogen en
mode3-laden gaat het opladen van elektrische auto's met geïntegreerde 22 kW-onboard-laders nog sneller en comfortabeler!

Compact.
• compacte bouwvorm, geschikt voor bijvoorbeeld smalle garagesituaties
• NIEUW! nu met verlengde 7,5 m laadkabel met type2-stekker
• door iP54-behuizing-beschermingsgraad ook buitenmontage mogelijk

Praktisch.
•
•
•
•
•
•

compatibel met alle nieuwe elektrische voertuigen
hantering geschikt voor dagelijks gebruik door geïntegreerd kabelmanagement
Laadvermogen tot 11 kW en NIEUW! tot 22 kW
gering stand-by-verbruik (ca. 1 W) door sleepmodus
geïntegreerde foutstroomherkenning
Statusinformatie gemakkelijk afleesbaar via led-signalering

Premium!
•
•
•
•
•

elegant, functioneel ontwerp
hoogwaardige MENNEKES-kwaliteit
Temperatuurregistratie in de behuizing, zodoende geen oververhitting
veilig gebruik & verhoogde levensduur
Advies, installatie en service via een breed
netwerk van MENNEKES-geschoolde installateurs
• NIEUW! AMTRON® Compact 2.0s is bovendien uitgerust met 		
			
- laadfunctie op zonne-energie en 					
			
- toegangsbeveiliging via RFID-kaartsysteem
• meer informatie vindt u onder
www.chargeupyourday.nl
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AMTRON® Compact 2.0s
Eenvoudig laden
met veel extra's.
De absolute highlight van de AMTRON® Compact 2.0s wallbox is – naast het eenvoudige laden – de mogelijkheid deze
te koppelen aan een installatie voor zonne-energie. Zo gebruikt u de zelf opgewekte energie van het het dak optimaal
en tankt duurzaam met "groene stroom" - milieuvriendelijker
kan het niet!
AMTRON® Compact 2.0s kan probleemloos worden geïntegreerd in het bestaande energie-management-systeem van
gebouwen. De voordelen: besparingspotentiëlen herkennen,
energie zo kosteneffectief mogelijk gebruiken en het eigen
verbruik van zelf opgewekte stroom maximaliseren. Door een
effectief lastmanagement wordt een maximale benutting van
het beschikbare vermogen en veilige gebruik rekening houdend met andere stroomverbruikers in het huis verzekerd.
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NIEUW

Uitgerust met geavanceerde, state-of-the-art technologie,
biedt de nieuwe AMTRON® Compact 2.0s bij een lange levensduur veiligheid op het hoogste niveau.
Door de geïntegreerde toegangsbeveiliging via een RFIDkaartsysteem kan de gebruiker ook in carports of op vrij
toegankelijke plaatsen bij het huis veilig laden en de toegang
tot de wallbox beperken. Praktisch: de RFID-kaarten zijn inbegrepen in de levering.
De eenvoudige, gebruiksvriendelijke bediening in het dagelijks leven - bijvoorbeeld de omschakeling van de bedrijfsmodi
voor zonne-energie - geschiedt comfortabel via een schakelaar aan de wallbox zelf. Een kabellengte van 7,5 meter geeft u
nog meer bewegingsvrijheid en flexibiliteit bij het laden.
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UPDATE

AMTRON® Compact 2.0
Eenvoudig, snel en flexibel
thuis laden.
Thuiskomen, elektrische auto parkeren, laadstekker erin en
de volgende morgen vol energie weer doorstarten - de wens
van veel gebruikers van elektrische auto's.
En precies daarvoor is de AMTRON® Compact 2.0 ontworpen!
De MENNEKES wallbox is gericht op practische functies, het
laadproces is zeer eenvoudig: gewoon de kabel insteken en
laden, altijd en zonder autorisatie.

Geproduceerd in de gebruikelijke hoge kwaliteit van de beproefde en succesvolle AMTRON® Compact-serie, combineert
onze moderne laadoplossing de bekende eigenschappen
van eenvoudige bediening en compacte constructie met de
nieuwste elektronica.
Het gebruik van de modernste technologie voldoet aan de
hoogste veiligheidsstandaards: u hoeft het laadproces daarom
niet te bewaken en kunt bijvoorbeeld uw elektrische auto
comfortabel 's nachts elektrisch voltanken.
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AMTRON® Compact 2.0 en 2.0s
Productvergelijking

AMTRON® Compact 2.0

AMTRON® Compact 2.0s

Artikelnummer

1321107205

1321101205

1321102205

1321307205

1321301205

1321302205

Laadvermogen

7,4 kW

11 kW

22 kW

7,4 kW

11 kW

22 kW

Gewoon insteken
en laden (autostart)

✓

✓

Goed zichtbare ledweergave bedrijfsstatus

✓

✓

Eenvoudig kabelbeheer;
aangesloten 7,5 m kabel

✓

✓

Geïntegreerde DCfoutstroomherkenning

✓

✓

Scheeflastbegrenzing

✓

✓

Laadfunctie op
zonne-energie

✓

Interface voor thuisenergie-managementsystemen

✓

Autorisatie
via RFID-kaart mogelijk

✓

Energiemanagement

✓
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Wallbox-installatie
laten uitvoeren door een vakman
U hebt gekozen voor één van onze laadstations? Graag verzorgen wij de installatie via één van onze lokale kwaliteitspartners.
De Montage en installatie van de wallboxen AMTRON® Compact 2.0 en 2.0s mogen alleen worden uitgevoerd door een
vakman. De kwaliteitspartner van MENNEKES geeft u graag
advies omtrent het thema laadoplossingen en is uitstekend vertrouwd met de actuele veiligheidseisen en geldende normen.
Bovendien adviseert de installateur u uitvoerig over uw keuze,
bekommert zich om de aanschaf van uw laadstation en is ook
beschikbaar voor eventueel onderhoud en reparaties.
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Hanzeweg 20
7418 AT Deventer
NEDERLAND
Phone: +31 570 24 11 24
info@mennekes-emobility.nl
www.chargeupyourday.nl

MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Aloys-Mennekes-Straße 1
57399 KIRCHHUNDEM

Wijzigingen voorbehouden. Voor drukfouten zijn wij niet aansprakelijk

eMobility Nederland B.V.
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GERMANY
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+ 49 2723 41-214
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