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EV CHARGER BASE
BY PROJECT ZERO®

TM

ONS BEDRIJFSCONCEPT

Project Zero is een gespecialiseerde groothandel die via professionele 
energie-installateurs en -adviseurs producten & diensten voor intelligent  
energiebeheer aanbiedt en zo actief meewerkt aan een zero emissie wereld.

Alle prijzen in deze brochure zijn netto installateurs prijzen, ex. BTW, Transport, PV cycle, Recupel en Bebat. Verkoop voorbehouden 
aan resellers en professionelen uit de sector. Levering van LED producten is gratis vanaf een minimaal order van 150€. Alle prijzen 
kunnen wijzigen zonder voorafgaande verwittiging. Registreer of login bij www.PROJECT-ZERO.be om uw persoonlijke aankoop-
prijzen te consulteren. Al onze producten kunnen bekeken worden bij Project Zero. Bel ons voor een afspraak of verdere informatie. 

Jan Cieters
General

Juliaan Laverge
Logistics

Steven Deldycke
Finance & admin

056 89 40 02

Peter De Bleecker
Logistics

Bryan Demulder
Logistics

Christophe Ragolle 
Sales

056 89 40 11

Dieter Cousin
Logistics

Pieter-Jan Tyvaert
Sales

056 89 40 16

Delphine Platteau
Sales

056 89 40 03

Remko Jut
Team Nederland
+31 79 79 96 000

Lieven Pauwels
Sales

056 89 40 13

TEAM

Web-administrator
jerome@project-zero.be

Project Zero wil z’n CEX steeds verbeteren, vandaar 
hebben we een nieuwe medewerker die allerhande 
vragen wil beantwoorden. Je kan Jerome mailen voor 
suggesties, vragen ivm de webshop, enz.

Magazijnen en kantoor
Windhoek 29

B-8790 Waregem

+32 56 71 15 01 
+32 56 89 40 00

sales@project-zero.be
www.project-zero.be

open maandag - vrijdag 
van 8:30 tot 17:30, vr 16:00

CONTACT
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ONZE 
PRODUCTEN

PRODUCEER 
STROOM

STOCKEER
STROOM

BEHEER
STROOM

VERBRUIK
STROOM

BESPAAR
STROOM

In deze speciale editie gaan we het hebben over het luik 
VERBRUIK STROOM.

Vraag naar onze brochure over de 4 andere productpijlers 
(PRODUCEER, STOCKEER, BEHEER en BESPAAR stroom).



6 |    | 7

WALLBOX
LAADPALEN
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SLIM LADEN VAN ELEKTRISCHE
VOERTUIGEN VOOR JE BEDRIJF

GROENERE LAADMOGELIJKHEDEN BINNEN 
HANDBEREIK

Commerciële laadoplossingen van Wallbox zijn ontworpen om op schaal efficiënte EV-laadsessies 
te leveren. Voor gedeelde parkeerplaatsen bij kantoren, winkels, horeca, commerciële gebouwen 
en andere mogelijke plekken. Bedrijven kunnen onze opladers combineren met een van de abon-
nementen op het myWallbox-platform en al hun laadpunten vanuit de cloud beheren. Wallbox 
biedt ook OCPP-oplossingen (Open Charge Point Protocol) die kunnen worden geïntegreerd met 
andere platforms. Dit biedt interoperabiliteit terwijl je laadinfrastructuur groeit.

Eco-Smart is een ingebouwde slimme functie die het mogelijk maakt om op te laden met de 
groene energie die wordt opgewekt door jouw zonnepanelen (PV) of windturbines — zonder bij-
komende kosten. Geniet van een duurzamere, efficiëntere laadbeurt telkens je de stekker in het 
stopcontact steekt! Onze slimme en eenvoudige oplossingen zijn ontworpen om de beste laader-
varing te bieden, van het verlagen van je energiekosten tot het zorgen dat je auto klaar is om te 
vertrekken wanneer jij dat ook bent. Eco-Smart werkt met Pulsar Plus en Copper SB.

ECO-SMARTWALLBOX

SCHAALBAAR
Sluit eenvoudig meerdere opladers aan 
en beheer je laadnetwerk. Je laadinfra-
structuur groeit met je bedrijf mee.

VERBONDEN
We bieden verschillende connectivi-
teitsopties, zodat je je opladers op af-
stand kunt bedienen vanaf elke compu-
ter of smart apparaat.

COMPATIBEL
Onze laders zijn verkrijgbaar met type 
1- en type 2-laadkabels met een verschei-
denheid aan voedingen, zodat ze vol-
doen aan de vereisten van de elektrische 
installatie van je parkeerplaats.

DUURZAAM
Onze opladers zijn wateren stofbesten-
dig met beschermingsklasse IP54 en 
IK10, waardoor ze zowel binnen als bui-
ten veilig geïnstalleerd kunnen worden. 
Onze opladers, ontworpen en geprodu-
ceerd in Europa, zijn gemaakt om lang 
mee te gaan en vallen onder de garantie 
van Wallbox.

EFFICIËNT
Pas het energieverbruik van de oplader 
aan met onze oplossingen voor belas-
tingsbeheer, zodat je de stroomcapaci-
teit van het gebouw niet overschrijdt.

BEHEERSBAAR
Gebruik het myWallbox-platform om 
meerdere opladers en gebruikers te be-
heren, toegang te krijgen tot realtimesta-
tistieken, gebruik te maken van onze 
oplossingen voor energiebeheer, te pro-
fiteren van ons geïntegreerde betalings-
systeem en nog veel meer.

BETROUWBAAR
Onze gecertificeerde partners zorgen 
voor een veilige installatie van je lader in 
volledige overeenstemming met de lo-
kale regelgeving en onze richtlijnen.

TWEE STANDEN 
VOOR MEER 
CONTROLE

Laad met 100% zonne-energie 
of met een combinatie 
van zonne-energie en 

energie afkomstig van het 
elektriciteitsnet.

BENUT HET 
VOLLEDIGE 

VERMOGEN VAN JE 
ZONNEPANELEN
Haal voordeel uit elke 

energieoverschot door die 
overtollige schone energie 

naar je auto te leiden.

MEER GROENE 
ENERGIE, MEER 
BESPARINGEN

Bespaar nog meer op je 
elektriciteitsrekening door 
gebruik te maken van de 

gratis, schone energie die al 
van jou is.

TWEE STANDEN OM UIT TE KIEZEN

Full Green-stand
De Full Green-stand detecteert wanneer er bij jou 
thuis voldoende overschot aan groene energie 
beschikbaar is om te voldoen aan de minimum-
vereisten om je auto van stroom te voorzien. Op 
dat moment zal je auto beginnen opladen, wat wil 
zeggen dat elke laadbeurt 100% groen is.

Eco-stand
De Eco-stand spoort in realtime de groene ener-
gie op die elders in jouw huis niet wordt gebruikt 
en combineert deze met energie van het elektri-
citeitsnet om een snelle, efficiënte laadbeurt te 
garanderen. Zodat je zo weinig mogelijk energie 
afkomstig van het elektriciteitsnet gebruikt.

TM
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Wallbox Commander 2(s) biedt je bedrijf de gemakkelijkste en kortste weg naar het slim opla-
den van elektrische voertuigen tegen de beste prijs.

In combinatie met myWallbox voor bedrijven, inbegrepen zonder extra kosten, vermindert
deze EV-lader voor bedrijven de totale investeringskosten voor installatie en stroomver-
bruik dankzij functies zoals: slim laadbeheer, levenslange operationele ondersteuning en
het activeren van opladen als inkomstenstroom.

Nu ook verkrijgbaar als Commander 2s, een ecomische versie zonder touchscreen, maar
met RFID en een vaste kabel van 5 meter.

Wallbox Copper SB is ontworpen om veelzijdigheid, betrouwbaarheid en elegantie te bieden aan 
bedrijven die van plan zijn hun handelsparking van elektriciteit te voorzien.
Dankzij zijn geïntegreerde stopcontact garandeert de Copper SB-laadpaal tevredenheid van de 
EV-bestuurders , waardoor EV-laden voor elk elektrisch voertuig op de markt mogelijk wordt. Kies 
wie toegang heeft tot uw laadpaal met de RFID-kaartlezer en maak gemakkelijk verbinding met 
de laadpaal met de myWallbox-app.
Copper SB biedt eindeloze mogelijkheden dankzij de juiste combinatie van hardware- en soft-
ware-eigenschappen.

COPPER SBCOMMANDER 2 (S)

GEBRUIKSVRIENDELIJK
RFID, touchscreen en een vaste kabel maken laden van je EV gemakkelijk

EENVOUDIG DEELBAAR
Beveiligde gedeelde toegang via wachtwoordbeveiliging, RFID-kaarten of de 
myWallbox-app.

VERBONDEN
Maakt verbinding met elk smart apparaat via wifi, bluetooth, ethernet of 4G (optioneel).

FLEXIBEL
De geïntegreerde aansluiting is geschikt voor het gebruik van zowel type 1- als type 
2-laadkabels.

EENVOUDIG DEELBAAR
Beveiligde gedeelde toegang via wachtwoordbeveiliging, RFID-kaarten of de 
myWallbox-app.

VERBONDEN
Maakt verbinding met elk smart apparaat via wifi, bluetooth, ethernet of 4G (optioneel).

DUURZAAM EN  
FLEXIBEL EV-LADEN

MEER DAN EEN OPLADER, 
EEN ZAKELIJKE OPLOSSING

KENMERKEN
 - Stopcontact type 1 & 2
 - Duurzaam en betrouwbaar
 - RFID-kaartlezer
 - Connectiviteitsopties
 - Dynamic Load Management
 - Afstandsbediening
 - Geautomatiseerde betaalmethoden
 - Compatibel met myWallbox & 

OCPP-platforms
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ALLES WAT JE NODIG 
HEBT VOOR SLIM 
EV-LADEN AAN HUIS

MAAK JE KEUZEPULSAR PLUS

COMPACT
Kleiner dan een broodrooster, lichter dan een laptop.

BEHEERSBAAR
Met de myWallbox-app kun je je laadsessies plannen, de status van je oplader bewaken 
en nog veel meer.

KRACHTIG
Tot 22 kW laadvermogen.

ONBOARD INTELLIGENCE
Maak je geen zorgen als je geen bereik hebt in je garage of bij je parkeerplaats. Met 
Pulsar Plus kun je met behulp van bluetooth je laadsessies beheren, zelfs als je geen 
verbinding kunt maken met internet.

VERBONDEN
Maakt verbinding met elk smart apparaat via wifi of bluetooth.

COMMANDER 
2

COMMANDER 
2S COPPER SB PULSAR PLUS

BELANGRIJKSE KENMERKEN

Universeel stopcontact
(type 1 en tye 2)

✓

Touchscreen ✓

CONNECTIVITEIT (KABEL) 5/7 m 5 m - 5/7 m

Bleutooth ✓ ✓ ✓ ✓

Wi-FI ✓ ✓ ✓ ✓

Ethernet ✓ ✓ ✓

3G/4G (optioneel) ✓ ✓ ✓

GEBRUIKERSTOEGANG

myWallbox-app ✓ ✓ ✓ ✓

RFID-kaart ✓ ✓ ✓

Wachtwoord (touchscreen) ✓

ANDERE FUNCTIES

Power Sharing ✓ ✓ ✓ ✓

Dynamic Power Sharing
(optioneel)

✓ ✓ ✓ ✓

MID-meter (optioneel) ✓ ✓ ✓ ✓

Compatibel met  
myWallbox-platform ✓ ✓ ✓ ✓

Compatibel met OCPP 1.6j ✓ ✓ ✓ ✓

VEILIGHEID

Geïntegreerde DC-lekbeveiliging ✓ ✓ ✓ ✓

Stof- en waterbestendig 
(beschermingsklasse IP54)

✓ ✓ ✓ ✓

Schokbestendig (beschermings-
klasse IK08 of IK10)

✓ ✓ ✓ ✓
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- 1-Fase
- CHAdeMO connector
- DC-lader
- Bi-directioneel
- Maximaal vermogen 7,4 kW*
- DC-spanningsbereik 150 V - 500 V
- Nominale stroom tot 32A
- WIFI/Bluetooth/Ethernet of 4G (optioneel)
- Kabellengte van 5m
- Afmetingen: 350 x 350 x 150 mm

* in België is het vermogen beperkt tot 3,6kW

WALLBOX QUASAR 7.4KW 5M CABLE  
1PHASE BI-DIRECTIONAL

WALLBOX SUPERNOVA 60KW 
CCS2 + CHADEMO

- Supernova 60kw CCS2 CHA
- Cable 3m
- Output power 60 kw
- Connector type CCS/CHADEMO
- Protection IP54/IK10
- Dimension 2000x714x453 mm



SMAPPEE
LAADPALEN
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SMAPPEE EV LINE

EEN 
BEKROONDE 
ELEGANTE 
REEKS 
EV-OPLADERS

EV Wall (Business)
 - 22kW
 - Muurbevestiging
 - Stopcontact of vaste 
laadkabel

EV Base
 - 22kW
 - Vloerbevestiging
 - 1 of 2 stopcontacten  
of vaste laadkabels

EV Base Ultra
 - 160kW
 - Vloerbevestiging
 - 1 vaste laadkabel

Prachtig om naar te kijken, gebouwd om lang mee te gaan.
Dankzij het mooie en toekomstbestendige design is de Smap-
pee EV Line een meerwaarde voor elke parking. De aluminium 
behuizing zorgt voor opladers van hoge kwaliteit die duurzaam 
en robuust zijn. Het minimalistische en functionele ontwerp met 
sfeerverlichting werd meermaals bekroond, waaronder de pres-
tigieuze iF Design award en Henry Van de Velde design award. In 
combinatie vormt de EV Line een prachtige ‘familie’ op elk laad-
plein of parkeerplaats. De EV Line is ontworpen en gemaakt in 
Europa.

Kostenbesparend & eenvoudig te installeren.
De Smappee EV Line is een alles-in-één op-
lossing die binnen enkele uren kan worden 
geïnstalleerd en operationeel is. Dankzij de 
geïntegreerde led-verlichting heeft u geen 
extra bedrading nodig om uw parkeerplaats 
te verlichten. De laadstations kunnen worden 
geconfigureerd met behulp van eenvoudige 
bedrading en een installatiehandleiding.

Van residentiële AC tot snel DC-laden.
Smappee EV Line biedt een laadoplossing op 
maat van iedereen. Of het nu gaat om veilig op-
laden met zonne-energie thuis, het balanceren 
van uw productielocatie met uw elektrische 
wagenpark of het verzilveren van een laadplein 
met AC- en DC-laders. Mix en match om in een 
mum van tijd een uniforme, functionele en ge-
integreerde laadinfrastructuur te creëren.



20 | Smappee Smappee | 21

SMAPPEE EV WALL

DE SLIMSTE 
LAADOPLOSSING 

VOOR THUIS

MEER DAN EEN LAADPAAL

Rijd je sinds kort elektrisch of overweeg je de 
overstap? Met Smappee EV Wall kan je veilig, 
makkelijk en goedkoop thuis laden. Geen ge-
sprongen zekeringen meer tijdens het laden met 
deze slimme laadpaal. Ook tapt je auto maximaal 
energie tijdens de daluren of zonne-energie. Met 
enkele taps en in real-time regel je je laadsessies 
en volg je ze op in de Smappee App. Je ziet er 
meteen ook je totale energieverbruik, je zon-
ne-productie én je kosten. Smappee EV Wall is 
de enige laadpaal die kostenefficiënt je energie 
inzet en beheert, voor je wagen én in je huis.

GOEDKOOP
Smappee zet zoveel mogelijk je zon-
ne-energie in of tapt energie tijdens 
de daluren. Dat is de goedkoopste 
energie voor je wagen en je huis-
houdelijke toestellen. Zo bespaar je 
makkelijk tot wel 60% op je energie-
factuur.

INZICHT IN (LAAD)KOSTEN
De Smappee App en het Dashboard 
geven je laadkosten in detail weer. 
Handig om laadbeurten voor je be-
drijfswagen aan je werkgever door te 
rekenen. Verder heb je ook zicht op je 
realtime totale verbruik, sluimerver-
bruik en zonne-productie.

VEILIG
Smappee’s slimme energietechnolo-
gie houdt de vinger aan de pols bij je 
elektrische aansluiting. Een piek aan 
verbruik in huis? Dan gaat er eventjes 
minder stroom naar de laadpaal. Zo 
kan je onbezorgd koken, strijken en 
bakken terwijl je wagen laadt. En die 
zekering? Daar zorgt Smappee voor!

TOEKOMSTBESTENDIG
Nieuwe warmtepomp of zonnepane-
len? Link Smappee Infinity moeite-
loos met je EV Wall voor globaal ener-
giemanagement en krijg inzicht en 
controle op de verbruikers in je huis. 
Draadloze updates verzekeren dat je 
steeds mee bent met de laatste func-
ties.

ELEGANT EN ROBUUST 
DESIGN
Compact (30cm op 30cm), 
ook verkrijgbaar in zwart. Met 
of zonder vaste laadkabel.

BEVEILIGING 
Laad onmiddellijk of beveilig  
je laadpaal met het Smappee 
laadpasje om het laden te 
starten.

TOT 7 X SNELLER LADEN 
Via de Smappee EV Wall laad 
je tot 7 keer sneller dan via 
een gewoon stopcontact.

WERELDWIJDE 
OPLOSSING
Werkt met alle elektrische 
aansluitingen en auto’s.

LED VERLICHTING 
Geeft de laadstatus weer en 
zorgt voor extra ver-lichting.

EENVOUDIGE INSTALLATIE
Makkelijk te installeren en 
weinig onderhoud.
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SMAPPEE EV BASE

DE SLIMSTE LAADPAAL 
VOOR BEDRIJVEN

3 EENVOUDIGE MANIEREN 
OM OP TE LADEN

De Smappee EV Base houdt de perfecte balans tussen slim en mooi. De laad paal zorgt voor eenvou-
dig en veilig opladen van de elektrische voertuigen terwijl ze de energiestromen in uw gebouw slim 
beheert. De ingebouwde smart charging functionaliteit van Smappee zorgt voor geoptimaliseerd 
zelfvoorziening en autonome overbelastingsbeveiliging. Gebruik de Smappee App en het Dashboard 
voor eenvoudig beheer van je laadkosten. De LED-verlichting en het aanpasbare design maken de 
Smappee EV Base een meerwaarde voor elke bedrijfsparking.

Als je een Smappee slimme laadoplossing koopt, 
krijg je ook onmiddellijk toegang tot ons complete 
platform voor laadbeheer. Het zorgt voor alle aspec-
ten die met elektrisch laden te maken hebben.

INZICHT EN CONTROLE VOOR EIGENAARS VAN LAADPLEINEN
Van zodra je meerdere laadpunten plaatst op je terrein waar verschillende gebruikers komen laden, 
heb je behoefte aan meer controle. De Smappee EV Line biedt die controle… en meer. Laadpleinei-
genaars krijgen een gedetailleerd overzicht van de laadsessies, kosten en opbrengsten per laad-
punt. Gebruik het Smappee Dashboard om prioritair opladen toe te voegen, tarieven in te stellen, je 
laadstations buiten kantooruren te sluiten, etc. Bovendien kun je de status van al je laadpunten in 
real-time volgen en problemen snel op afstand oplossen.

PRIORITEITEN EN WHITE LISTING
Beheer gemakkelijk de laadinkomsten door verschillende laadtarieven en prioriteiten tot op ge-
bruikersniveau toe te passen. Via het Smappee Dashboard kun je prioriteiten toekennen aan de 
Smappee Smart Charge Cards. Of maak een white list van de Smappee RFID-kaarten zodat je 
werknemers en bezoekers gratis of tegen een gereduceerd tarief kunnen laden op je laadplein.

KOSTEN DOORREKENEN EN GESPLITSTE FACTURATIE
Ontvang een uitgebreid overzicht van laadsessies, kosten, en inkomsten per laadpunt via het Smap-
pee Dashboard. Beheer elk laadpunt, ter plaatse of op afstand bij je medewerker thuis, en bied 
eenvoudig gesplitste facturatie aan op basis van de gegevens in het dashboard.

KENMERKEN
 - Zelfvoorziening en autonome overbelastingsbeveiliging.
 - Real-time en historische laadkosten.
 - Prioritair laden en meerdere tarieven.
 - Simpel betalen met QR-code of RFID.
 - Elegant en aanpasbaar design.

LAADBEHEER OP MAAT

Plug en laad
Plug gewoon in om te laden en betaal zonder 
extra identificatie.

Scan en laad
Scan de QR-code en betaal meteen met je 
creditcard of viad e Smappee App.

Swipe en laad
De EV Line werkt met de Smappee Smart 
Charge Card en de meeste laadkaarten en 
RFID.

 1

 2

 3
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SMAPPEE

NOG SLIMMER LADEN
MET LOAD-BALANCING 
VOOR AC EN DC.

EENVOUDIG 
SLIM LAADBEHEER.

10 KEER SNELLER LADEN 
MET BEKROOND DESIGN.

MODULAIR EN 
TOEKOMSTBESTENDIG.

De Smappee EV Base Ultra biedt slim 
laden dat uniek is op de markt. Smappee 
EV Line laders zijn uitgerust met 
dynamisch load-balancing voor autonome 
overbelastingsbeveiliging en geoptimaliseerd 
laden met zonne-energie en buiten de 
piekuren. Dankzij load-balancing voor laden 
met wisselstroom én gelijkstroom, kunnen 
eigenaren van laadpleinen meer klanten 
bedienen, en daarmee hun inkomsten 
maximaliseren.

De Smappee laders worden geleverd met 
een volledig platform voor laadbeheer. Het 
biedt een uitgebreid overzicht van laadsessies, 
kosten, en inkomsten per laadpunt. Beheer 
op afstand elk laadpunt met verschillende 
tarieven en prioriteiten en eenvoudige 
betaalmogelijkheden met QR code of RFID. 
Het platform biedt ook Smappee CPO of 
e-MSP diensten voor een eenvoudige en 
gemakkelijke alles-in-één betaaloplossing.

De EV Base Ultra heeft Smappee’s minimalistische 
en functionele bekroonde ontwerp met sfeervolle 
verlichting. De compacte behuizing is gemaakt van 
hoogwaardig aluminium. Hierdoor is de snellader 
niet alleen robuust, maar ook duurzaam. De EV 
Base Ultra is uitgerust met een CCS2 connector, die 
snel laden tot 80 kW of 200 kW bij 650 V – 1.000 V 
mogelijk maakt. Gecombineerd vormt de EV Line 
een mooie ‘familie’ op elk laadplein of parkeerterrein.

Alle laadpalen van de Smappee EV 
Line zijn compatibel met het slim 
energiebeheersysteem voor gebouwen 
(BEMS) van Smappee. Zo optimaliseer je jouw 
energieverbruik en is je laadplein perfect in 
balans met andere energiestromen. Wil je 
na verloop van tijd meer laadpalen of meer 
controle? Geen probleem. Bouw verder op 
je bestaande installatie met het modulair 
ecosysteem van Smappee. Dankzij de 
automatische draadloze updates hoef je ook 
nooit te vrezen voor verouderde technologie.

EV BASE ULTRA 80S
 - op de vloer gemonteerd
 - met 4 m laadkabel
 - type CCS2 aansluiting
 - tot 80 kW
 - H/BEMS apart verkrijgbaar

EV BASE ULTRA 200S
 - floor mounted
 - with 4 m charging cable
 - type CCS2 connection
 - up to 200 kW
 - H/BEMS available separately



EASEE
LAADPALEN
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EASEE HOME

Easee Charge maximaliseert 
de beschikbare elektrische 
capaciteit binnen het gebouw 
met behulp van dynamische 
belasting- en fasebalancering. 
De ultieme oplossing voor het 
leveren van EV-opladen op schaal 
voor werkplaats, flatgebouwen, 
parkeergarages en wagenpark.

VOL KRACHT
De lader kan zowel 1- als 3-fase 

laden en ondersteunt opladen tot 
22 kW. Het heeft een Type 2 stan-
daard laadconnector waardoor 

het alleen geschikt is voor het opla-
den van alle soorten elektrische 
voertuigen met behulp van een 

geschikte kabel.

VOL KRACHT
De lader kan zowel 1- als 3-fase la-

den en ondersteunt opladen tot 22 
kW. Het heeft een Type 2 standaard 

oplaadconnector.

SNEL OPLADEN
Met Easee Home kun je tot 10x* 
keer sneller opladen dan met 
een gewoon stopcontact. Hij 

laadt zo snel mogelijk op met de 
beschikbare capaciteit en geeft je 
het hoogste laadvermogen. *10x 

sneller opladen vereist een 3-fasen 
installatie. Met 1 fase laad je toch 3 

keer sneller op.

SNEL OPLADEN
Met Easee Charge kunt u tot 10x* 
keer sneller dan met een gewoon 

stopcontact. Hij laadt zo snel 
mogelijk op met de beschikbare 
capaciteit en biedt u: het hoogste 
laadvermogen. *10x sneller lading 
vereist een 3-fasen installatie. Met 

1 fase krijg je nog steeds 3 keer 
sneller opgeladen.

GEOPTIMALISEERD OPLAADEFFECT
U kunt maximaal 3 oplaadrobots op één zekering 

hebben. Alle aangesloten auto’s kunnen tegelijkertijd 
worden opgeladen en het beschikbare vermogen 
wordt automatisch en dynamisch tussen de voer-

tuigen verdeeld. De totale belasting zal dus nooit de 
ingestelde limiet voor de zekering overschrijden.

LOAD BALANCING
Easee maakt load balancing mogelijk van maximaal 
101 st. laadrobots op één circuit. Het kan zowel online 

als offline werken. Vereist wifi mesh in grotere facilitei-
ten voor:

100% offline garantie.

INTERNET TOEGANG
Al onze laadrobots zijn verbonden met internet via een 

mobiel netwerk*. Als je nu koopt, krijg je een  
internetabonnement voor het leven inbegrepen.  

Dat betekent dat u zich geen zorgen hoeft te maken 
over wifi-dekking in uw garage.

*Ervan uitgaande dat mobiele dekking beschikbaar is.

INTERNET TOEGANG
Al onze laadrobots zijn verbonden met internet via een 
mobiel netwerk*. Als je nu koopt, krijg je een interneta-
bonnement voor het leven inbegrepen. Dat betekent 
dat u zich geen zorgen hoeft te maken over wifi-dek-

king in uw garage.
*Ervan uitgaande dat mobiele dekking beschikbaar is.

EASEE CHARGE

22KW 22KW10x 10x

3x 101 pcs

INNOVATIVE COMMERCIAL CHARGING

eSIM eSIM

KLEIN
De oplaadrobot is 69% kleiner en 
lichter dan andere elektrische op-
laders, met vergelijkbare functio-

naliteit. Hij weegt slechts 1,5 kg! Dit 
betekent dat we het milieu min. 4 
kg koper en plastic besparen per 

oplader.

KLEIN
De oplaadrobot is 69% kleiner 

en lichter dan andere elektrische 
opladers, met vergelijkbare functio-
naliteit. Hij weegt slechts 1,5 kg! Dit 
betekent dat we het milieu min. 4 
kg koper en plastic besparen per 

oplader.

ALTIJD UP TO DATE
De oplaadrobot wordt continu 

bijgewerkt met nieuwe functies. 
Zo weet je zeker dat je een veilig 
en toekomstbestendig product 

hebt gekocht.

ALTIJD UP TO DATE
De oplaadrobot wordt continu 

bijgewerkt met nieuwe functies. 
Zo weet je zeker dat je een veilig en 
toekomstbestendig product hebt 

gekocht.

KLEURRIJKE KEUZE
We hebben hoezen in vijf ver-

schillende kleuren; wit, antraciet, 
rood, blauw en zwart. De keuze is 

aan jou.

KLEURRIJKE KEUZE
We hebben hoezen in vijf verschil-
lende kleuren; wit, antraciet, rood, 
blauw en zwart. De keuze is aan 

jou.

GARANTIE
Wij willen dat u als klant erop kunt 
vertrouwen dat u duurzame kwali-
teit heeft gekocht. Op een product 

van Easee zit 3 jaar garantie.

GARANTIE
Wij willen dat u als klant erop kunt 
vertrouwen dat u duurzame kwali-
teit heeft gekocht. Op een product 

van Easee zit 3 jaar garantie.

69% 69%

24/7 24/75x 5x3 jaar 3 jaar

Easee Home is intelligent en past zich aan alle 
elektrische voertuigen, voedingsspanningen 
en netspanning aan. De oplaadrobot zal 
automatisch detecteren of de auto mono- of 
3-fase ondersteunt. U hoeft niet na te denken 
over technische specificaties, de Easee Home 
past zich altijd aan de behoeften van de auto 
aan en levert het maximale vermogen dat bij u 
thuis beschikbaar is.

FORWARD-LOOKING HOME CHARGING
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EASEE READY / PLUG & PLAY

Met het Easee Ready dockingstation krijg je 
een volledig EV ready laadpunt tegen lage 
kosten. Door vooraf het laadpunt te installeren 
kan de Easee oplader vervolgens op aanvraag 
ingezet met onze innovatieve Plug & Play 
technologie. Hierdoor kunt u het systeem een-
voudig schalen zonder extra installatiekosten.

De Equalizer is gemaakt om uw stroomver-
bruik te optimaliseren. Het voorkomt dat de 
hoofdzekering doorslaat en stelt u in staat om: 
gebruik indien mogelijk al het beschikbare 
vermogen voor het opladen van elektrische 
voertuigen. Het is eenvoudig aan te sluiten op 
de HAN-poort op uw slimme meter en met 
een installatie met één klik communiceert het 
met uw opladen robot(s), via EaseeLinkTM via 
radio of Wi-Fi.

VOORDELEN
 - EV-klaar laadpunt tegen lage kosten
 - Ondersteunt de uitbreiding van meerdere 
laadstations op dezelfde kabel

 - Verkrijgbaar in zowel Easee Home- als Easee 
Charge-versies

 - Ontwikkeld en geproduceerd in Noorwegen

VOORDELEN
 - Automatische load balancing tussen de 
laadrobot(s) en het gebouw.

 - Voorkom overbelasting en stroomonderbre-
kingen tijdens het opladen van uw EV.

 - Laad je EV’s sneller op als het algemene 
verbruik in het gebouw laag is.*

 - Plug & Play – installatie met één klik.*

 - Communicatie via EaseeLinkTM recht-
streeks met uw opladers of via wifi.*

 - Monitort het stroomverbruik in je gebouw 
via de Easee app.

 - Geen externe voeding nodig.
 - Tot 50 m dekking in open lucht.*

*In combinatie met een Easee Charging Robot.

EASY TO SCALE EASY TO SCALE

EQUALIZER
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EASEE U-HOOK & CHARGING CABLE EASEE BASE

Easee Base is een robuuste en weerbesten-
dige paal die zorgt voor meer vrijheid om de 
oplaadrobot te installeren waar hij het bes-
te past. De Base heeft drie configuraties die 
ondersteuning bieden voor enkele, dubbele 
of quad-opladers, om het maximum uit de 
installatie te halen. Dankzij de Powerrail-ver-
binding box verbindt het verschillende bases 
in serie.

Easee U-Hook kabelorganizer is gemaakt 
om het niveau van uw Easee-installatie. Ont-
worpen door de hoofdontwerper van Easee, 
Steffen Mølgaard, het is verkrijgbaar in drie 
verschillende kleuren en in een premium 
handgepolijste spiegelversie. Samen met 
onze hoogwaardige oplaadkabel, het zal u hel-
pen uw Easee te behouden laadstation netjes 
en nog exclusiever maken.

VOORDELEN
 - Er kunnen maximaal vier Easee Charging Ro-
bots op dezelfde basis worden geïnstalleerd.

 - Elke sokkel is eenvoudig in serie aan te sluiten 
met de meegeleverde Powerrail aansluitdoos.

 - Gemaakt van staal, met een sterke krasbe-
stendige poedercoating, wat zorgt voor een 
langdurige duurzaamheid.

 - Geïntegreerde kabelhaken waarmee de laad-
kabel permanent kan worden aangesloten

 - Adapterplaat die een installatiehoek van 45 
graden mogelijk maakt.

U-HOOK
 - Stijlvolle en elegante kabelhouder
 - Handige organizer voor de oplaadkabel
 - Robuust en duurzaam, gemaakt van roest-
vrij staal

 - Verkrijgbaar in drie verschillende kleuren, 
met een krasvaste poedercoating, en in een 
met de hand gepolijste spiegelafwerking

 - Eenvoudig te installeren, moeilijk te stelen
 - Ontworpen in Noorwegen

POWER RAIL
De Powerrail is een aansluitdoos waarmee 
meerdere laadpalen in serie kunnen worden 
geschakeld.
Voor de laadkabels raden wij aan de twee bo-
venste klemmensets te gebruiken. Voor een 
enkele lader wordt slechts één set klemmen 
gebruikt, voor twee laders worden beide sets 
klemmen gebruikt en voor vier laders moeten 
twee draden elke klem in beide sets delen.
De twee onderste set terminals wordt ge-
bruikt voor stroom in en uit.

CHARGING CABLE
 - Verkrijgbaar met type 1 en type 2 connec-
toren

 - Verzilverd oppervlak van de voeding en het 
signaal contacten

 - Gecertificeerd volgens IATF 16949:2016 en 
ISO 9001:2015

 - Handige bediening, dankzij de ergonomi-
sche handgreep en rubberen gripcompo-
nenten

 - Getest volgens geselecteerde tests van: auto-
mobielnormen LV124, LV214, LV215-2

 - Consistente langswaterdichtheid voorkomt het 
binnendringen van water in de kabel



ELINTA
CHARGE
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CITYCHARGE

Elinta Charge heeft als missie om de basis te leggen voor duurzame e-mobiliteit door de produc-
tie van bekroonde, technologisch geavanceerde en slimme AC-opladers voor elektrische voertui-
gen (EV’s).
Het bedrijf biedt bijna 10 modificaties van particuliere en openbare AC-laadstations om tegemoet 
te komen aan de behoeften van zowel zakelijke als particuliere klanten. Slanke productlijnen, com-
patibiliteit met internationale communicatieprotocollen en gebruikte industriële componenten 
van de gerenommeerde marktleiders zorgen voor een lange levensduur van laadsystemen.

CityCharge
V2

CityCharge
V2

CityCharge
Mini2

CityCharge
Mini2 Plus

REDDOT DESIGN 
AWARD WINNING EV 
CHARGING STATIONS

KENMERKEN
 - Type 2, 2 stopcontacten tot 2x22kW of  
geïntegreerde kabels

 - Grond- of wandmontage
 - Helder LED-scherm
 - Robuuste aluminium behuizing
 - Geïntegreerde slimme energiemeter
 - RFID-autorisatie
 - 4G / WiFi / OCPP-communicatie
 - Betaaloplossingen via app of contactloze 
bankkaart
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CHARGING 
SOLUTIONS 
FOR RETAIL & 
HOSPITALITY

Oplossing zorgt voor een naadloze EV-oplaadervaring voor 
gebieden met veel verkeer. Uw gasten hoeven geen extra 
software te installeren, aangezien het betalen voor het op-
laden van elektrische voertuigen wordt geïnitieerd met een 
contactloze bankpas.

AANPASBARE PRIJZEN

Oplaadtijd 
(minuten)

Elektriciteits- 
verbruik (kWh)

Award gratis 
oplaadtijd of kWh

KENMERKEN

Contactloze 
bankkaartlezer

Pre-autorisatie 
van fondsen

Compatibel 
met Elios.cloud 

back-endsoftware

CITYCHARGE

SIMPLE TO INSTALL 
& VERY DURABLE 
HOME CHARGING 
STATIONS

KENMERKEN
 - Modus 3, Type 2 Contactdoos
 - Meerdere ontwerpopties
 - Tot 22kW (1 & 3 fase)
 - 4G/WiFi/LAN
 - 1.6 OCPP



MENNEKES
LAADPALEN
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CHARGE UP YOUR DAY!
MENNEKES laadoplossingen 
voor e-cars

© “MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Of het nu gaat over een privéwoning of een parking van een bedrijf, shoppingcentrum, flatge-
bouw, kantoorcomplex of een openbare parking: met het MENNEKES e-Mobility gamma voor 
zowel private als professionele doeleinden kiest u steeds de laadoplossing die het beste bij uw 
project past.

MENNEKES AMTRON COMPACT 2.0s

DE VOORDELEN VAN DIT COMPACTE THUISLAADSTATION:
 - 16 A, zowel monofasige (3,7 kW/7,4kW) als driefasige (11 kW/22kW) aansluiting
 - Geïntegreerde DC-foutstroomherkenning
 - Geen differentieel type B nodig
 - Vaste 7,5 m laadkabel met type 2 stekker
 - Voedingskabel aansluiten = klaar
 - Mogelijkheid tot activatie via potentiaalvrij contact
 - Gering stand-by-verbruik (1 W)
 - Dynamisch lastmanagement
 - Solar charging
 - Autorisatie via RFID



44 | Mennekes Mennekes | 45

AMTRON & AMEDIO PROFESSIONAL + PROFESSIONEEL GEBRUIK

De perfecte oplossing voor bedrijven, 
parkings, hotels, flatgebouwen, ...

AMTRON PROFESSIONAL +
 - Wandlaadstation
 - Met of zonder aangesloten kabel
 - 22 kW laadvermogen

GEMEENSCHAPPELIJKE KENMERKEN
 - Speciaal voor handel en industrie
 - Geïntegreerd dynamisch lastmanagement
 - Lange levensduur
 - Hoge bedrijfszekerheid
 - Geïntegreerde modem conform OCPP 1.6
 - Flexibele facturering via koppeling met operator
 - LED-gebruikersinterface
 - DC-foutstroombewaking
 - MID-gecertificeerde energiemeter
 - Optie Plug & Charge
 - Optie PnC compatibel met ISO 15118 norm

AMEDIO PROFESSIONAL +
 - Stand-alone laadzuil
 - 2 x contactdoos type 2 van elk 22 kW
 - Mogelijk om voedingskabel door te 
lussen

 - Aardlekschakelaar en automaat per 
stopcontact geïntegreerd.

 - Overspanningsbeveiliging
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NRG-KICK
LADER
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NRG-KICK

Smart attachment 
16A of 32A 

5-polig

Smart attachment 
16A of 32A 

3-polig

Smart attachment 
“Schuko” 13A (EU)

NRGkick transporttas

Thuis, op het werk of op de camping: elektriciteit is 
bijna overal te vinden. Een mobiele lader van NRG-
kick maakt ieder stroompunt toegankelijk voor je 
elektrische auto, met een laadvermogen tot 22kW. 
Je elektrische auto opladen met een mobiele 
oplader van NRGkick is niet alleen heel gemakke-
lijk, maar ook 100% veilig dankzij een groot aantal 
beschermende maatregelen.



PROJECT 
ZERO
EV CHARGER 
BASE
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EV CHARGER BASE

De EV Charger Base is een universele montagepaal voor diverse laadoplossingen. Deze multifunc-
tionele staander heeft een strak en stijlvol design, gemaakt uit roestvrij aluminium. De Charger 
Base is voorzien van een aflopende bovenkant voor afvoer van regenwater, met of zonder kabel-
houder en past voor volgende laadpalen:
 - Easee
 - Wallbox
 - Smappee

EV CHARGER BASE

Easee Wallbox Copper Smappee
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PROJECT ZERO ACADEMY PROJECT ZERO EV-CHARGE EVENT 2022

Het Project Zero EV-Charge Event 2022 
was een groot succes! Drie interessante 
avonden, waarvan de Nederlandstalige 2x 
full house! Het is duidelijk. De interesse in 
de EV markt groeit exponentieel. Samen 
met onze partners stoomden we onze 
installateurs klaar om hun eindklanten van 
volledig en correct advies te voorzien en 

laadprojecten tot een succesvol einde te 
brengen.

We bedanken graag alle aanwezigen en in 
het bijzonder Smappee, Wallbox Char-
gers, NRGkick, Mobiflow, Elinta Charge, 
EASEE en MENNEKES Elektrotechnik 
GmbH & Co. KG!

Het ervaren team van Project Zero 
deelt hun kennis over zero-emissie  

en slimmer energiebeheer 
via verschillende opleidingen. 
Zo bouwen ze sterke relaties op 

met de klanten. 

“Klanten hebben het gevoel 
dat ze hier thuiskomen.

Dat vinden we belangrijk”,
“We ontzorgen hen door hen  

te begeleiden naar de juiste producten 
en daar opleidingen aan te koppelen. 

Zo komen we samen  
tot de geschikte oplossingen.”

Jan Cieters
GENERAL PROJECT ZERO

CEX
CUSTOMER 

EXPERIENCE TEAM
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Q1 2023

Slim energie verbruiken

Als gespecialiseerde leverancier in  
producten rond zero emissie zal  
Project Zero de komende jaren nog verder 
zijn troeven uitspelen. “Je moet walsen 
met de klant om tot goede CeX – customer 
experience – te komen”, vertelt Jan Cieters. 
De klant staat centraal en wij zijn een 
betrouwbare partner.”

Om tot deze goede CEX met haar  
energie-installateurs te komen,  
zet het team van Project Zero in op:

• Leverbetrouwbaarheid

• Bereik- en aanspreekbaarheid

• Kennis en kunde

• Flexibiliteit 



www.project-zero.be
sales@project-zero.be - +32-56-89.40.00
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