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Een slim en elegant laadstation 
voor thuis en op het werk.

De transitie naar elektrisch rijden is ingezet.  
U kan rekenen op de specialisten van Siegers 
en op onze vertrouwde service & kwaliteit om 
dit ook bij u te realiseren.

Laadpalen bieden u, naast de ecologische 
kant, ook heel wat economische voordelen:

»  fiscaal erg voordelig

» een nieuwe bron van inkomsten wanneer 
u uw laadpalen aanbiedt aan de publieke 
gebruiker

Als onderdeel van de Building Technology-
groep is Siegers de partner bij uitstek om 
u hierbij te begeleiden. Niet alleen voor 
laadpalen, maar ook voor al uw andere 
gebouwtechnieken.

Contacteer ons voor meer informatie!

Laagspanningsinstallaties I Middenspanning I Netwerkbekabeling I Branddetectie I Kenniscentrum I Bordenbouw I Inbraakdetectie I Camerabewaking I Domotica I Groene energie



Easily  
charged

Geavanceerde  
slimme functies

De laadpaal ondersteunt meerdere 
gebruikersprofielen, prijshiërarchieën en 
afwikkelingen van financiële transacties. 
Het laadpunt kan ook communiceren met en 
reageren op andere slimme technologieën 
en oplossingen met gedeelde standaarden 
en open protocollen.

Gemaakt om  
te doorstaan

Alle producten zijn ontworpen om  
robuust, veilig en betrouwbaar te zijn.  
Ze zijn van Nederlandse makelij en maken 
gebruik van hoogwaardige componenten. 
Ze worden rigoureus getest en onafhankelijk 
gecertificeerd. Ieder model wordt bovendien 
standaard geleverd met garantie, inclusief 
een operationeel dienstenpakket met 
service level agreement.

Ontworpen  
voor integratie

Al onze laadstations zijn ontworpen om 
laadsnelheden te maximaliseren en het 
energiegebruik te optimaliseren terwijl de 
netaansluiting gewaarborgd blijft.  
Dit maakt ze uitermate geschikt voor 
integratie en interoperabiliteit met 
zelf opgewekte hernieuwbare energie, 
energieopslag en flexibele energietarieven.

Flexibel  
managementsysteem 

Het systeem kan gebruikt worden met 
een eigen management-systeem of 
geïntegreerd worden met iedere  
OCPP-conforme backoffice voor  
registratie van energieverbruik, 
transactiegeschiedenis en toegang  
op afstand in functie van diagnostiek  
en upgrades.

Multifunctionele  
display

Een uniek, groot full-colour scherm van 7” 
biedt de gebruiker een simpele interface  
en begeleidt deze door het laadproces.  
De populaire functie waarmee u een logo 
kan uploaden biedt ook de unieke kans om 
uw merknaam op de laadpaal te tonen.

Slim  
laadnetwerk

Er zijn mogelijkheden voor een netwerk 
tot wel 100 oplaadpunten met enkele 
laadcontacten of 50 oplaadpunten met 
dubbele laadcontacten op één locatie.  
Het netwerk verdeelt het laden continu 
over alle ladende voertuigen om de 
oplaadsnelheden te maximaliseren binnen  
de beschikbare lokale netcapaciteit. 
Bovendien bevat het ook de optie om 
laadprioriteiten op maat in te stellen.
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