
WE ARRANGE, WE CONNECT, WE OPERATE

Alle laadpassen 
worden geaccepteerd

24/7 
Servicedesk Personalisering Installatie &

ontzorging

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

Aansluitwaarde: 3x180A
Uitgangsvermogen per laadpunt: 1 t/m 120 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

Variantie in snelladen

DC 120 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 1 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.

Aansturingsprogramma

Abonnementen 2021
Openbaar 

laden
Prive laden

Geautoriseerd 
laden

Ontvang een vergoeding voor iedere geladen kWh
U bepaalt wie er kan laden met een geautoriseerde laadpassen
Maandelĳkse verrekening en een verbruiksoverzicht van uw transacties
Er vindt geen automatische verrekening plaats
Maandelĳks overzicht van geladen kWh
Real time inzicht van alle laadtransacties en verbruik via uw eigen account
24/7 backoffice en service op afstand
Software altĳd up-to-date
Uw laadstation is vindbaar in diverse apps en navigatiesystemen
U dient een account aan te maken

Laadpunt met 1 aansluiting, kosten per maand  8,75  4,08  2,00

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.

“Orange Charging heeft laadvoorzieningen 
gerealiseerd op de vakantieparken van 
Center Parcs in Nederland, België en 
Duitsland. Ze hebben ons van A tot Z 
ontzorgd. Van de eerste inventarisatie tot 
de installatie en daarna de exploitatie. 
Het werken met een vast aanspreekpunt 
hebben wĳ als zeer prettig ervaren”

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.

Laadpunt met 2 aansluitingen, kosten per maand  10,42  5,33  2,00

Extra kosten voor iedere gekoppelde slave

*Tarieven zĳn excl. BTW

 1,67  1,25  1,00

Extra kosten voor iedere gekoppelde slave met 2 aansluitingen  3,33  2,50  1,00

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

- Technical Manager Center Parcs Port Zélande


