Smappee EV Line
De slimste laadoplossing
voor elke situatie.

Elegant, intelligent en efficiënt.
De laadpalen van de Smappee EV Line zijn de perfecte mix van intelligentie
en schoonheid. Ze zijn voorzien van autonome overbelastingsbeveiliging
en bieden optimaal eigenverbruik aan. Via de Smappee App en Dashboard
krijg je gedetailleerd inzicht in het laadproces en -kosten. Dat is écht slim
autoladen! Geniet van het strak design en de ingebouwde LED-verlichting
die perfect integreert in residentiële en zakelijke omgevingen. Bepaal
de look en stel elke functionaliteit in naar wens, zoals flexibele tarifering
en betaling via QR-code of laadkaart. Met de EV Line haal je de toekomst
in huis. Geniet van draadloze updates en breid de laadoplossingen makkelijk
uit met de rest van het Smappee-ecosysteem.

Slim autoladen met dynamisch load-balancing en zelfvoorziening.
Autonome beveiliging tegen overbelasting.

De huidige infrastructuur kan de extra energievraag van elektrische wagens vaak niet aan.
Dit kan leiden tot gesprongen zekeringen. Smappee’s autonome overbelastingsbeveiliging
zorgt dat auto’s veilig kunnen laden en het systeem binnen zijn vermogensgrens blijft. Een
dure uitbreiding van de elektrische aansluiting is dus niet nodig.

Geoptimaliseerde zelfvoorziening.

Een laadstation plaatsen heeft een grote invloed op het totale energieverbruik van een huis
of bedrijf. Dat maakt het inzetten van hernieuwbare energie nog belangrijker. Daarom biedt
Smappee een oplossing die voor elke laadsessie het gebruik van hernieuwbare energie
doorheen de dag maximaliseert. Zo optimaliseer je jouw zelfvoorziening en bespaar je kosten.

Eenvoudig laden
Bespaar tijd en ruimte in
jouw elektrische auto door te
kiezen voor geïntegreerde
laadkabels. Geschikt voor elke
elektrische aansluiting en voertuig.

LED-verlichting
Een subtiel LED-lampje geeft
de status weer. Bovendien
verzekert dit ‘s avonds
voldoende zichtbaarheid voor
extra veilig laden.

Gemakkelijk te installeren
Eenvoudige kabelconfiguratie en
een installatiehandleiding om de
installateur bij elke stap van de
installatie te ondersteunen.

Aanpasbaar design
Kies de perfecte kleur voor je
EV Wall en pas de vorm van de
LED-verlichting aan, zodat de
laadpalen perfect bij je woning
of bedrijf passen.

Toekomstbestendig
Dankzij de geïntegreerde
Smappee Infinity-technologie
krijgt de EV Line draadloze
software-updates waardoor
ze steeds meegaat met nieuwe
trends en mogelijkheden.

Elegant maar robuust ontwerp
Mooi om naar te kijken en
gebouwd voor het leven.
Gemaakt met duurzame
materialen en aandacht voor
het gebruiksgemak.

Compleet inzicht in laadproces en -kosten.
De meeste elektrische rijders moeten hun maandelijkse factuur
afwachten om te weten hoeveel het laden hen heeft gekost. Door
een Smappee EV Line-laadpaal aan te schaffen, krijg je een realtime
overzicht van het laadproces en een overzicht van de laadkosten in de
Smappee App en Dashboard. Daarnaast kun je ook perfect nagaan in
hoeverre jouw laadbeurt gebruik maakte van de zonne-energie die je
zelf produceerde. En dat is niet alles, in combinatie met de technologie
voor energiemanagement Smappee Infinity, krijg je ook meteen inzicht
in je volledig energieverbruik. Waar zitten die energievreters en hoe
zelfvoorzienend ben je nu echt? Kom meteen in actie en controleer via de
Smappee App en het Dashboard de manier waarop je energie gebruikt.

Volledige controle
voor beheerders
van laadpleinen.
Kantoren, horeca of retail,
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. Via het Smappee
Dashboard heb je een
overzicht van alle laadpunten
en hun opbrengsten en stel je
tarieven en prioritair laden in.

3 opties om eenvoudig
te starten met laden.
De EV Line biedt elke gebruiker
verschillende opties om het
laadproces te starten:
1. Plug in en laad
Plug je wagen in en start onmiddellijk met
laden, zonder identificatie of betaling.
2. Scan en laad
Scan de QR-code om te starten met laden
en via de Smappee App onmiddellijk te
betalen voor je laadsessie.
3. Swipe en laad
Start het laden door te swipen met een
RFID-token, al dan niet gekoppeld aan een
kredietkaart. De Smappee EV Line werkt
met de gebruikelijke laadkaarten maar
ook met de Smappee Smart Charge Card.

Een Smappee-oplossing op maat van iedereen.
Smappee biedt een A tot Z-laadoplossing en verzorgt alle aspecten die verbonden zijn aan elektrisch
laden. Elk bedrijf of laadpleinbeheerder kan kiezen welke delen van het Smappee-aanbod hij/zij nodig
heeft. Onze medewerkers en partners staan je graag bij tijdens elke stap van het proces.

Laadoplossingen
Gebruik de Smappee EV Base
voor je bedrijf en de EV Wall voor
thuis. Wil je laadkosten MID-grade
aanrekenen, kies dan voor de EV
Base of de EV Wall Business.

Smappee CPO services
De Smappee CPO services
ontzorgen laadpaaleigenaars van
de betaling en facturatie van de
laadbeurten aan hun laadpalen. Via
de CPO services kunnen gebruikers
met verschillende laadkaarten
komen laden en krijgen de
laadpaaleigenaars periodiek een
vergoeding voor de laadbeurten.

Smappee eMSP services
Dankzij Smappee eMSP services
kan een elektrische rijder laden
en betalen via de Smappee Smart
Charge Card bij een netwerk van
verschillende laadpalen. Smappee
handelt ook de vergoeding aan
de laadpaaleigenaars af via de
Smappee of third party CPO. (Vanaf
Q3 2021)
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Hoge
UV-bestendigheid

Waterbestendig

Schokbestendig

Uitstekende
brandbestendigheid

Onderhoudsvriendelijk

Milieuvriendelijk

• De slimste EV-laadstations voor elke woning en parking.
• Geïntegreerde autonome overbelastingsbeveiliging.
• Oplossing voor zelfvoorziening.

GERECYCLEERD PAPIER. Niet op de openbare weg gooien.

• Realtime en historische laadinzichten.
• Prioritair laden en meerdere tarieven.
• Eenvoudige betaalopties met QR-code of RFID.
• Elegant design, sfeervolle verlichting.
• Gemakkelijke installatie en weinig onderhoud.
• Combineert makkelijk met het Smappee Building Energy Management System.
• Beschikbaar in heel Europa.

smappee.com – info@smappee.com
Volg ons op

