De laadoplossing
voor het
bedrijfsleven!
AMEDIO – DE NIEUWE LAADZUIL VAN MENNEKES

NIEUW

AMEDIO Professional+
De nieuwe laadzuil voor
het bedrijfsleven!
eMobility wordt een economische factor!
Het belang van elektromobiliteit neemt toe en daarmee
ook de belangstelling van bedrijven in intelligente en
toekomstbestendige laadinfrastructuur voor hun bedrijfsen klantenparkeerplaatsen. Het beschikbaar stellen van
geschikte laadmogelijkheden wordt ook daarom een relevant
criterium, want elektrische voertuigen worden overal geladen,
waar ze parkeren.
Uit de voortgangsrapportage 2018 van het "Nationaal
Platform Elektrische Mobiliteit" blijkt dat in de toekomst circa
80% van de laadtransacties zullen worden uitgevoerd in de
particuliere en semi-overheidssectoren, dus bijvoorbeeld op
bedrijfsparkeerplaatsen.

NIEUW

Nieuwste techniek en toekomstbestendige oplossing
MENNEKES ontwikkelt al meer dan tien jaar passende
oplossingen die geschikt zijn voor dagelijks gebruik en eisen
onder het motto "Charge up your Day! - wij laden uw dag
op". Met de nieuwe AMEDIO Professional+ laadzuil wordt
nu een oplossing voorgesteld, die speciaal is gericht op het
bedrijfsleven, om een oplossing te bieden die is afgestemd
op hun behoeften. Daarbij wordt de nieuwste elektronica
gebruikt, die toekomstbestendigheid en kostenefficiëntie
combineert met zinvolle functies, bijvoorbeeld met
betrekking tot "Plug & Charge"-functionaliteit, een modern
energiebeheer of een eenvoudige montage.

AMEDIO Professional+
Toekomstbestendige investering dankzij
de nieuwste elektronica.
Quality charging – Made in Germany!
De AMEDIO zet voort, wat men van de eMobility-pionier
MENNEKES verwacht: betrouwbare bedrijfszekerheid,
mooi, modern design en een aantrekkelijke prijsstelling
gecombineerd in één oplossing. Door het geïntegreerde
modem en de open communicatiestandaard, kan
het laadsysteem worden gebruikt met verschillende
factureringsopties, om geladen energie zelf te kunnen
afrekenen of om de facturering over te dragen aan een
dienstverlener.

De „Plug & Charge (PnC)“ optie
De laadzuil AMEDIO Professional+ PnC maakt eenvoudige
toegang tot de laadstroom mogelijk zonder laadpas of
app. Daarbij biedt de "Plug & Charge" functie een enorme
winst aan comfort en geschiktheid voor dagelijks gebruik,
omdat het autorisatieproces geautomatiseerd is, d.w.z. het
voertuig (voor zover het de functie ondersteunt) wordt bij het
inpluggen van de laadkabel herkend, autoriseert zichzelf en
kan direct worden geladen. In de toekomst zullen steeds meer
voertuigen met deze functionaliteit zijn uitgerust, zodat de
verwachtingen van klanten en medewerkers zich hierop zullen
aanpassen.*
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AMEDIO Professional+

geïntegreerde afzekering

* Voor een volledige integratie van deze optie moet ook de
backend de PnC-functionaliteit ondersteunen.
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AMEDIO Professional+
Geschikt voor een netwerk voor
energiemanagement, facturering en
systeembewaking.
De profi onder de laadzuilen
Er is een sterk totaalpakket beschikbaar voor het opzetten
van een toekomstbestendige laadinfrastructuur:
hoge veiligheidseisen, klantvriendelijke bediening,
netwerkmogelijkheden voor het implementeren van op
vereisten gebaseerde facturering, systeembewaking
en energiemanagement gecombineerd in één
kwaliteitsoplossing.
Al met al krijgt de ondernemer met de nieuwe AMEDIO
laadzuil een geoptimaliseerde kosten-batenoplossing die
is uitgerust met de nieuwste technologie en is daarmee
duurzaam en „future-proof“.

Bedrijven
Verhuurders
Hotels
Steden
Shops en restaurants

AMEDIO Professional+
Voordelen en functies in
detail:
laadzuil speciaal ontworpen voor zakelijke
toepassing
investeringszekerheid door de nieuwste
elektronica
functionaliteiten afgestemd op een lange
levensduur en een geoptimaliseerde
kosten-batenverhouding
geïntegreerd modem voor
gegevensoverdracht conform OCPP 1.6j
flexibele factureringsopties door middel
van koppeling met o.a.:
- een professionele factureringssoftware
(bijv. de chargecloud)
- een factureringsaanbieder
(bijv. MENNEKES ativo)
2 x contactdoos type 2 met klapdeksel
voor elk 22 kW laadvermogen hoge
bedrijfszekerheid
energiemanagementfunctie
gebruikersinterface door middel van
led-infoveld
geïntegreerde installatie-automaat
aardlekschakelaar type A en
DC-foutstroombewaking
overspanningsbeveiliging
MID gecertificeerde energiemeter
optioneel: Plug and Charge functie (PnC)
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