Charge up at Home!
INTELLIGENTE LAADOPLOSSINGEN VOOR THUIS
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Slim laden, schoon rijden zo wordt duurzame mobiliteit
gewoon leuk.
Stil, klimaatneutraal en milieuvriendelijk - elektromobiliteit is
in opkomst en vervangt het tanken van fossiele brandstof in
toenemende mate door laden met elektriciteit. De voordelen
liggen voor de hand: uit zon, wind en water kan efficiënt en
CO2-neutraal stroom worden gegenereerd. En in het voertuig
kan deze stroom dankzij innovatieve accu's in steeds grotere
hoeveelheden worden opgeslagen en met gestaag toenemende actieradius worden omgezet in duurzaam rijplezier.

Charge up your Day! MENNEKES maakt de overstap met
spanning. Niet alleen voor huiseigenaren met een eigen
garage, maar ook voor huurders. Of u nu uw voertuig snel en
praktisch wilt laden, de kracht van de zon wilt tanken, de
stroomrekening voor uw auto door de zaak vergoed wilt
hebben of een wallbox met betrouwbare toegangsbescherming
voor uw parkeerplaats buiten wenst: bij MENNEKES vindt u
precies de laadoplossing, die past bij uw levensstijl.

Thuis aankomen, auto neerzetten, laadstekker erin en de
volgende ochtend vol energie starten - dat is het perfecte
dagelijkse leven met de elektrische auto.
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„

eMobility? Dan 100 %.
Ik wil mijn eigen stroom
opwekken en altijd groen tanken.
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Met de kracht van
de zon mobiel zijn.
AMTRON® Xtra zet zonneenergie om in energie voor
uw elektrische auto.
U beschikt over zonnepanelen en wilt de zo opgewekte energie ook gebruiken voor het laden
van uw elektrische voertuig? Met de winnaar uit de ADAC-test AMTRON® Xtra is dat probleemloos mogelijk. Door de intelligente koppeling met uw zonnepanelen kunt u zelfs gratis laden
en mobiel zijn, door uitsluitend uw zelf opgewekte stroom te tanken. Dat is milieuvriendelijk en
verhoogt het gebruik van de zelf gegenereerde zonne-energie. Als dat een keer niet volstaat
kan de benodigde energie eenvoudig worden betrokken van het elektriciteitsnet.

AMTRON® Xtra
Intelligente energiesturing in
een aansprekend design.
AMTRON® Xtra is de ideale oplossing wanneer u de stroom
uit de eigen solarinstallatie wilt gebruiken voor het laden van
uw e-voertuig. AMTRON® Xtra wordt intelligent gekoppeld
met het energiebeheersysteem thuis en de solarinstallatie,
om de energie zo optimaal mogelijk te gebruiken en het
eigen verbruik van zelf opgewekte stroom te maximaliseren.
Afhankelijk van het energiemanagement-systeem wordt u via
de gratis MENNEKES Charge App via uw smartphone geïnformeerd over het laadproces, kunt u statistieken toevoegen en
sturen hoeveel energie u in welke periode wilt laden.
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De accu van uw elektrische auto is een groot opslagmedium,
die de mogelijkheden voor intelligente energiebesturing in
het Smart Home met behulp van AMTRON® Xtra aanzienlijk
vergroot. Gebruik de zelf opgewekte, maar resterende voor
het huis niet benodigde energie, om uw e-auto te laden. Of
kies ervoor, zo snel mogelijk te laden en de zonne-energie
eventueel aan te vullen met stroom van het net. U hebt de
keuze.
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Wij hebben uw
individuele laadoplossing
• L
 aadcontactdoos type 2 of vast aangesloten
laadkabel type 2 (7,5 meter lang)
• Integratie in het thuisnetwerk via LAN
aanbevolen, optioneel WiFi bruikbaar
• Weergave van de hoeveelheid geladen energie en de
energiekosten via MENNEKES Charge App of app/
webinterface van het thuis-energiemanagement
• Bedrijfsmodi: app-besturing, tijdgestuurd laden, netgestuurd laden, solar laden (Home Energy
Management)
Het laadstation AMTRON® Xtra beschikt over uitgebreide
technische uitrusting en afhankelijk van de variant over een
maximaal laadvermogen van 22kW. Bijzonder praktisch: het
AMTRON® Design heeft een geïntegreerde kabelophanging.
Dat ziet er niet alleen goed uit, maar beschermt de kabel ook
tegen vies worden en vergemakkelijkt het gebruik.

Profiteer met AMTRON® Xtra van een wallbox, die design met
functionaliteit combineert en op het punt van gebruiksgemak,
uitrusting en veiligheid niets te wensen overlaat. Nog meer
informatie vindt u onder www.chargeupyourday.nl

Gewoon thuis laden en gaan.
AMTRON® Compact is het
optimale instapmodel.
U plant de overstap naar elektromobiliteit en zoekt naar een geschikt laadstation voor uw
nieuwe E-auto? Ontdek onze thuislader AMTRON® Compact! Speciaal ontwikkeld voor het
dagelijkse gebruik in de particuliere sfeer, is AMTRON® Compact een attractieve, betrouwbare
en functionele oplossing voor krappe garages of parkeerplaatsen thuis. Na de eenvoudige
montage door een elektromonteur is het: "Gewoon pluggen en laden" - want uw elektromobiliteit begint thuis!
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„

Stil, schoon en praktisch - zo heb ik me
de mobiliteit van morgen voorgesteld.
Mooi, dat ik daar vandaag al van kan genieten.

AMTRON® Compact
Functioneel, toekomstbestendig
en eenvoudig te bedienen.

De wallbox AMTRON® Compact is ontwikkeld om gemakkelijk
thuis te laden. Hij overtuigt met een fantastisch design, hoge
kwaliteit en duurzaamheid en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
Zijn compacte afmetingen maken de wallbox het ideale
laadpunt voor krappe omstandigheden. Gewoon de stekker
erin en klaar - autorisatie is niet vereist. De vast aangesloten
vijf meter lange kabel met stekker type 2 biedt niet alleen
voordelen bij de bediening, maar zorgt er ook voor, dat de
wallbox compatibel is met alle nieuwe in Europa beschikbare
elektrische auto's. Alle statusinformatie is op elk moment
gemakkelijk afleesbaar.
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Wij hebben uw
individuele laadoplossing
•
•
•
•
•
•
•
•

Omdat elk huis en elke garage andere eisen stelt, moeten
elektrische apparaten voldoen aan hoge veiligheidsnormen.
Daarom is de homecharger AMTRON® Compact ontworpen
voor betrouwbaar gebruik en een lange levensduur. Dankzij
de hoge beschermingsgraad van de behuizing kan het
laadstation ook buiten worden geïnstalleerd. Een temperatuurbewaking tegen oververhitting, een geïntegreerde
DC-lekstroomdetectie ter bescherming van personen en een
eenvoudig belastingsmanagement voor de huisinstallatie met
behulp van een schakelingang zorgen voor volledig veilig
opladen. Bovendien zorgt de innovatieve opbouw van de wallbox ook voor een eenvoudige montage.
Beleef uw elektromobiele lifestyle zonder compromissen. Kies
voor MENNEKES-kwaliteit in de meest compacte vorm. Meer
over deze laadoplossing vindt u onder
www.chargeupyourday.nl

Modern design in hoogwaardige kwaliteit
Compacte maten en praktische hantering
Betrouwbaar gebruik met lange levensduur
5 m vast aangesloten kabel type 2
Compatibel met alle nieuwe E-voertuigen
Gewoon insteken en laden - zonder autorisatie
Maximale laadvermogens van 3,7 kW of 11 kW
Schakelingang voor eenvoudig energiemanagement
of externe autorisatie

„

Ik wil ook als huurder comfortabel
thuis kunnen laden. Toegangsbeveiliging
en nauwkeurige stroomafrekening inbegrepen.
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Betrouwbaar en comfortabel
laden voor huurders.
AMTRON® Premium met
toegangscontrole via RFID.
U woont in een huurhuis en zoekt naar een mogelijkheid, uw E-voertuig op de daarbijbehorende parkeerplaats te kunnen opladen? Met AMTRON® Premium maakt u gegarandeerd de
juiste keuze. De laadoplossing is met de toegangscontrole via RFID perfect aangepast aan de
wensen.

AMTRON® Premium
Voor huurder en verhuurder een
toekomstbestendige investering.
Het laadstation AMTRON® Premium is perfect geschikt voor
parkeerplaatsen, die zich niet in een particuliere garage
bevinden. Want door middel van een RFID-laadpas en de
MENNEKES Charge App kan de toegang tot het laadstation
probleemloos worden geregeld. Bovendien informeert de
gratis MENNEKES Charge APP over de geladen energie, de
bedrijfstoestand, het stroomverbruik en de gemaakte energiekosten. Ook kunt u uw energieverbruik op elk moment direct
aflezen op uw AMTRON® Premium wallbox.

aan het stroomverbruik van de wooneenheid - via een forfaitair bedrag, dat kan worden afgerekend in combinatie met het
toegangsmanagement via RFID.

Met uw RFID-laadpas heeft alleen u toegang tot uw laadstation. Wanneer meerdere E-bestuurders de wallbox gebruiken
dan kan dat met de toegangscontrole via RFID in combinatie
met de MENNEKES Charge App ook makkelijk worden geregeld. Bovendien kunt u de AMTRON® Premium wallbox heel
eenvoudig via kabel of WiFi integreren in uw thuisnetwerk.
Ook de stroomafrekening is eenvoudig. Die gebeurt ofwel
comfortabel via de afrekening van de servicekosten of gebeurt
- wanneer de wallbox bouwkundig niet direct toe te rekenen is

Voordelen voor uw verhuurder
• Geen inspanning bij de afrekening van de laadstroom bij
aansluiting op de huurwoning
• Gebruik van de RFID-toegangsautorisatie ter
beveiliging tegen ongeautoriseerd gebruik
• Wanneer geen afrekening via servicekosten mogelijk is
kan een optionele afrekening van een forfaitair bedrag in
het huurcontact worden verankerd
• Hogere attractiviteit en waardestijging van de onroerende zaak

16 | 17 MENNEKES

Voordelen voor u als huurder
• Milieuvriendelijk mobiel zijn
• Vrije keuze van de stroomleverancier, als de voeding via de
stroomaansluiting van de huurwoning geschiedt (verrekening via de afrekening van de servicekosten)

www.chargeupyourday.nl

Praat eens met uw verhuurder over uw particuliere AMTRON®
Premium laadstation - met MENNEKES hebt u een sterke
partner aan uw zijde als het gaat om elektromobiliteit. Vanaf
de eerste advisering via de keuze en installatie tot en met de
inbedrijfstelling van uw laadsysteem begeleiden we u door
het complete proces. Meer over onze "Alles uit een hand"service vindt u onder www.chargeupyourday.nl

Wij hebben uw
individuele laadoplossing
• RFID-kaarten voor autorisatie
•	Remote-besturing en gebruikersbeheer
via gratis Charge App
• Persoonsbeveiliging
• Multifunctionele knop voor het testen en
opnieuw inschakelen van de geïntegreerde
beveiligingsapparaten van buiten
• Geïntegreerde energiemeter
• Integratie in een thuis-energiemanagementsysteem aanbevolen via LAN, optioneel WiFi bruikbaar

„

Pas met een zuivere
afrekeningsoplossing is
mijn elektrische auto van de zaak perfect.
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De auto van de zaak
eenvoudig thuis laden.
AMTRON® Professional+
vergemakkelijkt de afrekening.
U rijdt een elektrische auto van de zaak en wilt deze ook thuis comfortabel kunnen laden? De
MENNEKES laadoplossing AMTRON® Professional maakt voor u niet alleen het laden, maar
ook de fiscaal zekere afrekening van uw stroomkosten gemakkelijk. Bestuurders van bedrijfswagens kunnen zo van een zakelijke auto hun thuis uitgevoerde laadprocessen in een paar
stappen legitimeren en bijvoorbeeld via de reiskostenafrekening verrekenen met hun werkgever. En dit zonder bijkomende abonnementskosten!

AMTRON® Professional+
Fiscale zekerheid en energiemanagement gecombineerd.
Het AMTRON® Professional+ laadstation combineert hoge
veiligheidseisen, gebruiksvriendelijke bediening, facturering,
systeembewaking en energiemanagement in één oplossing.
In de particuliere sector is de AMTRON® Professional+ bij
uitstek geschikt om te worden gebruikt via een RFID laadpas
i.c.m. een abonnement bij een laaddienstverlener (CPO), om
de facturatie van een bedrijfswagen af te handelen. De laadtransacties kunnen automatisch maandelijks aan de
boekhoudafdeling van uw bedrijf worden verzonden.
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Door de geïntegreerde GSM modem en de open communicatiestandaard (OCPP) kan een directe verbinding met een
backend systeem voor monitoring en facturering worden
gemaakt. AMTRON® Professional units kunnen via een switch
met elkaar worden verbonden om statisch of dynamisch
energiemanagement (met externe meting) te realiseren. Met
AMTRON® Professional+ kiest u voor een toekomstbestendige laad- en factureringsoplossing.

Wij hebben uw
individuele laadoplossing
•
•
•
•
•
•

MID-gecertificeerde energiemeter
Flexibele factureringsopties
Tot 22 kW laadvermogen
Kan lokaal via LAN in een netwerk worden opgenomen
Toekomstbestendig dankzij de nieuwste elektronica
Aansluiting van externe energiemeter voor dynamisch en
fasenauwkeurig energiemanagement
• Statusinformatie via LED-paneel
• 6mA DC foutstroombewaking

„

Ik vind het leuk om samen
met mijn klanten de ideale
laadoplossing te vinden.

Installatie door professionals.
Bij uw MENNEKES kwaliteit
installateur in de beste handen.
MENNEKES biedt u de passende laadoplossing voor uw
persoonlijke woon- en laadsituatie. Voor een grondige advisering en de installatie van de wallbox bij u thuis staat uw
lokale installateur u met veel knowhow ter zijde. Installatie en
onderhoud van een MENNEKES laadstation moeten absoluut
gebeuren door een gekwalificeerde elektromonteur! Bovendien moet bij de selectie van uw wallbox rekening worden
gehouden met de individuele vereisten van uw huisinstallatie.
Uw MENNEKES kwaliteit installateur adviseert u graag!
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Charge up your Day!

www.chargeupyourday.nl
Met MENNEKES door de
eMobility-wereld surfen.
Hier vindt u alle
individuele laadoplossingen
MENNEKES biedt u een veelheid aan opties voor uw individuele AMTRON® wallbox. Op ons online-portaal vindt u
nagenoeg iedere situatie voor de perfecte laadoplossing natuurlijk inclusief alle technische informatie en specificaties.
Bovendien presenteren we u een grote selectie aan toebehoren voor de op maat gemaakte installatie van de wallbox bij u
thuis. Bezoek ons op:
www.chargeupyourday.nl

max. laadvermogen

Aansluiting

Productoverzicht
Onze individuele
laadoplossingen.

AMTRON® Compact

AMTRON® Xtra
AMTRON® Compact: Amtron® Xtra:
eenvoudig snel laden Solarladen

AMTRON® Premium

AMTRON® Premium: AMTRON®
Professional+:
toegangsbeveiligd
auto van de zaakladen
afrekening
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AMTRON® Professional+

5 m vast aangesloten
laadkabel – MENNEKES
laadkoppeling (type 2)

3,7 kW/ 1 1 kW
(1/3 f)

7,5 m vast aangesloten
laadkabel – MENNEKES
laadkoppeling (type 2)

3,7 kW (1 f )
1 1 kW (3 f)
22 kW (3 f)

MENNEKES
laadcontactdoos (type 2)

3,7 kW (1 f )
1 1 kW (3 f)

7,5 m vast aangesloten
laadkabel – MENNEKES
laadkoppeling (type 2)

3,7 kW (1 f )
1 1 kW (3 f)
22 kW (3 f)

MENNEKES
laadcontactdoos (type 2)

3,7 kW (1 f )
1 1 kW (3 f)

7,5 m vast aangesloten
laadkabel – MENNEKES
laadkoppeling (type 2)

22 kW (3 f)

MENNEKES
laadcontactdoos (type 2)

22 kW (3 f)
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Koppeling met
energie-managementsystemen

✓
in de huisinstallatie
vereist

✓
✓
✓

✓
in de huisinstallatie
vereist

✓
✓
✓

✓
in de huisinstallatie
vereist

✓
✓
✓
✓

✓
in de huisinstallatie
vereist

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
optioneel
optioneel

✓
✓
✓
✓
optioneel
optioneel

RFID-systeem
als toegangscontrole

Personen- en vermogensbeveiliging

DC-foutstroombewaking

met plug & charge
functionaliteit
conform ISO 15118

Charge App
via WiFi/LAN

in de huisinstallatie
vereist

met geïntegreerd modem

Multifunctietoetsen

LED-statusweergave

✓

Charge up your Day!
Met E-power duurzaam de
toekomst vormgeven.
Het 1935 opgerichte en in derde generatie door de eigenaar
geleide familiebedrijf MENNEKES stuwt de overstap naar
elektromobiliteit toegewijd en consequent voort. Als wereldwijd opererende speler heeft MENNEKES het laadcontactmateriaal type 2 voor elektrische voertuigen ontwikkeld en tot
EU-norm geleid. Bovendien is de onderneming met zijn 1.200
medewerkers ook elektromobiliteitspartner van het eerste
uur van veel bekende autofabrikanten en hun toeleveranciers.
Voor hen ontwikkelt MENNEKES overtuigende klantspecifieke
oplossingen voor elektromobiliteit, dé toekomstmarkt.
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In de toekomst wordt elektrisch gereden. Daarvan waren wij
al in de negentiger jaren overtuigd. Sindsdien werken we
gepassioneerd om elektromobiliteit voor iedereen mogelijk te
maken. Tot op heden hebben we tienduizenden laadpunten
gerealiseerd. En dagelijks komen er meer bij. Als pionier in
elektromobiliteit benaderen we het onderwerp natuurlijk
op de totaliteit gericht. Vrijwel geen enkel ander bedrijf in
Duitsland biedt zoveel diensten rondom toekomstbestendige mobiliteit en laadinfrastructuur. IJkrechtconformiteit of
intelligent energiemanagement - MENNEKES zet mijlpalen. En
onderzoekt op volle toeren verder naar innovatieve laadoplossingen voor verkeers- en vervoerssystemen. Zo helpen we
niet alleen mee de complete markt vorm te geven, maar ook
de toekomst.

eMobility Nederland B.V.
Hanzeweg 20
7418 AT DEVENTER
NEDERLAND
Phone: + 31 570 24 11 24
info@mennekes-emobility.nl
www.chargeupyourday.nl
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