
Deze thuislader is gebruiksvriendelĳk en voorzien van een
flexibele laadkabel (tot 11 kW) of gladde kabel (tot 22 kW) met
stekker type 1 of 2 die direct aan uw elektrische auto kan
worden aangesloten. Vervaardigd uit 2 mm staal. De Homebox
is te bevestigen aan de wand of aan een stalen staander
(optioneel). 

Voor particulier en zakelĳk gebruik
De Homebox is voor particulier en zakelĳk gebruik. Bĳ een
Homebox met registratie is een verrekening mogelĳk met de
werkgever door werknemers toe te voegen in het account.

Laadpunt: 
Aansluitwaarde:
Uitgangsvermogen per laadpunt:
Aardlekbeveiliging: 
Brandbeveiliging:  
MID certificering:
Positiebepaling:  
Datacommunicatie:
Materiaal behuizing: 
Vandalismebestendigheid: 
Garantie: 
Garantieplus:
Backoffice systeem:

PRODUCTSHEET
HOMEBOX

1 stuks
Van 1x16A tot 3x32A*
0 t/m 22 kW*
Type B 
Thermisch 
Ja
GPS 
OCPP versleuteld
Staal 3,7 mm (dubbele coating) 
IK10 (hoogste classificatie)
1 jaar 
Uit te breiden naar 4 jaar
Diverse mogelĳkheden

*afhankelĳk van kabel

Orange Charging.
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 zĳn 24/7 bereikbaar voor gebruikers.

Onze partner Ecotap.
Ecotap is één van de marktleiders op gebied van laadoplossingen
voor elektrisch vervoer en levert laders 
in meer dan 20 landen. Ook internationale partĳen zoals
Volkswagen, Porsche en DHL kopen in bĳ het Brabantse bedrĳf. 

 



Een gepersonaliseerd laadpaaldesign voor jouw bedrĳf, een echte eyecatcher!
Snelle levering, onze laders zĳn uit voorraad leverbaar
Wĳ regelen het hele proces van A tot Z 
Samenwerking met gecertificeerde installatiebedrĳven
Hoogwaardige kwaliteit laadpalen van Ecotap
Onze helpdesk is 24/7 bereikbaar voor al je vragen 
Persoonlĳk online platform met verrekeningen van laadtransacties en laadtarieven in één oogopslag
Met ons eigen platform is de software altĳd up-to-date

  Hieronder lees je de belangrĳkste drĳfveren van Orange Charging:

Deze bedrĳven gingen je voor.

De homebox is geschikt voor zowel particulieren als bedrĳven

Onze productrange.
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Koop.
 
 

Je bent eigenaar van de lader(s)

Je investeert zelf in de lader, de installatie en het
onderhoud

Ziel 1 
4704 RS Roosendaal 
+31 (0)85 105 47 50 
info@orangecharging.com
orangecharging.com

Follow us

Orange Charging B.V.

Onze adresgegevens.

De elektrische rĳder betaalt zĳn afgenomen kWh's tegen 
een marktconform tarief

Je draagt zelf de kosten van het back-office systeem en
de transactiekosten

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

 
Wat krĳg je bĳ een abonnement?

Software altĳd up-to-date 
24/7 Helpdesk
Vindbaarheid van de lader
Gebruikersoverzicht
Beheer van laadpassen
Real time inzicht laadtransacties
Maandelĳkse verrekening 

Er zĳn diverse abonnementsvormen. 

De belangrĳkste mogelĳkheden zĳn:

WE ARRANGE, WE CONNECT, WE OPERATE
Alle laadpassen 
worden geaccepteerd


