
WE ARRANGE, WE CONNECT, WE OPERATE

Alle laadpassen 
worden geaccepteerd

24/7 
Servicedesk Personalisering Installatie &

ontzorging

Deze krachtige lader is zeer geschikt voor high traffic locaties 
en bedrĳfsmatig gebruik in diverse sectoren. De output van 
deze snellader is afhankelĳk van de aansluitwaarde en de 
laadcapaciteit van het voertuig is maximaal 120 kW. 
Deze lader kan uitgevoerd worden met CCS- en 
CHAdeMO-aansluiting en er kan gelĳktĳdig 1 voertuig laden.

Aansluitwaarde: 3x270A
Uitgangsvermogen per laadpunt: 1 t/m 180 kW

Laadpunten: 2

Aardlekbeveiliging: Type B
Overhittingsbeveiliging: Schakelt uit bĳ 70ºC
Positiebepaling: GPS

Materiaal behuizing: Staal 3 mm (dubbel gecoat)
Vandalismebestendigheid: >IK10 volgens IEC 62262

Garantie: 1 jaar

Datacommunicatie: OCPP versleuteld

Variatie in snelladen

DC 180 SNELLADER
PRODUCTSHEET

Orange Charging biedt een brede range aan krachtige Ecotap 
snelladers waardoor er voor elke laadbehoefte een passende 
laadoplossing beschikbaar is. De range bestaat uit de DC30, 
DC60, DC120, DC150 en DC180 met laadcapaciteiten van 
30kW tot zelfs 180kW per uur.
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VEHICLEPOWERCHARGING

orangecharging.com

Orange Charging.
Ecotap is één van de marktleiders op gebied van laad-
oplossingen voor elektrisch vervoer en levert laders in 
meer dan 20 landen. Ook internationale partĳen zoals 
Volkswagen, Porsche, McDonalds en DHL kopen in bĳ het 
Brabantse bedrĳf. Middels het keurmerk PSO - trede 3 
maken zĳ zichtbaar welke bĳdrage geleverd wordt aan 
de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare 
arbeidsmarktpositie.  

Ecotap.
Orange Charging is totaalleverancier van alle soorten 
laadoplossingen voor elektrisch vervoer. We spelen in op 
de toenemende laadbehoefte van elektrische rĳders en 
bieden volledige ontzorging. We verzorgen niet alleen de 
levering van laders maar dragen bĳvoorbeeld ook zorg 
voor de installatie en 24/7 bereikbaarheid voor gebruikers.

YOU’RE IN CHARGE

Van Konĳnenburgweg 40
4612 PL Bergen op Zoom
Van Konĳnenburgweg 40
4612 PL Bergen op Zoom

+31 (0) 85 105 47 50
info@orangecharging.com

VEHICLEPOWERCHARGING

Aansturingsprogramma
Aansturing van de laders gebeurd standaard door het e-mobility platform 
van Last Mile Solutions (LMS). Via dit platform worden de laadtarieven 
beheerd en worden laadtransacties afgewikkeld. Het is ook mogelĳk om de 
laders met andere platformen aan te sturen.

Abonnementen  

Installateur nodig?
Wĳ bieden graag een vakinstallateur aan die ervaring heeft met het plaatsen van laadpalen en advies kan 
geven over de bestaande installatie. 

Orange Charging B.V. 
Ziel 1
4704 RS Roosendaal

+31 (0)851054750
inof@orangecharging.com

Bĳ de lader hoort een passend abonnement voor de verrekeningen van de laadtransacties. Dit is inzichtelĳk 
in het eigen portaal van onze backoffice. Op onze website van kan het account eenvoudig aangemaakt 
worden.

Software up-to-date
Doordat de lader altĳd in verbinding staat, worden nieuwe automodellen en merken toevoegd aan de 
software, zodat deze altĳd geaccepteerd worden door de lader.

Helpdesk
Onze helpdesk is 24/7 beschikbaar voor vragen en eventuele storingen aan de lader.

Vindbaarheid van de lader
De lader kan zichtbaar weergegeven worden, zodat de lader in de apps en op verschillende websites te 
vinden is. 
Een andere optie is om de lader prive in te stellen. Daarnaast kunnen er laadpassen gekoppeld worden aan 
de lader met een ander, afwĳkend tarief dan het ingestelde tarief. 
De kosten voor dit abonnement zĳn per lader per maand. Het vaste tarief wordt vermeld in de offerte. 


