Elektrisch vervoer?
You’re doing great...

WWW.ECOTAP.NL

You’re in charge
Jij hecht aan een gezond leefklimaat. Elektrisch vervoer is
zodoende voor jou een vanzelfsprekendheid. Verantwoord
elektrisch opladen hoort daarbij. Aan jouw oplader stel je
daarom de hoogste eisen qua veiligheid, techniek en gemak.
Een vlotte laadoplossing die jou de rust geeft dat werkelijk
alles perfect geregeld is. En die zich ook nog eens gemakkelijk
laat plaatsen, bedienen en onderhouden. Je doet het op jouw
manier. Jij kiest voor Ecotap®. You’re in charge.
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Veiligheid voor alles
Elektrisch rijden betekent schoner én zuiniger rijden. Verantwoord rijden
vraagt ook om de allerhoogste veiligheidseisen. Ecotap® zet hierin de
norm en loopt voorop in innovatie. Datzelfde geldt voor de gecertificeerde
installateur van de laadoplossingen. Zij dragen dan ook zorg voor dé
perfecte plaatsing. Daardoor ben jij verzekerd van zorgeloos laadgemak.
Een prettige zekerheid.

Comfortabel genieten
De intuïtieve bediening van onze opladers zorgt ervoor dat alles zich
vlot en eenvoudig wijst. Ze zijn bovendien zo vervaardigd, dat ze om een
minimum aan service en onderhoud vragen. Dat betekent dat je met een
Ecotap®-oplader uiterst comfortabel kunt genieten. Opladen… en de weg
op. Zó eenvoudig kan het zijn.

24/7 Ecotap support
Bij Ecotap® doen we het maximale om het jou gemakkelijk te maken.
Mocht je dus een vraag hebben over het elektrisch laden, dan helpen wij
je heel graag op weg. Dat kan via jouw dealer/ installateur, de informatie
op onze internetsite, een chat en zeker ook via onze helpdesk.
De helpdesk is voor jouw gemak zelfs maar liefst 24/7 bereikbaar.

+31 (0) 411 74 50 20
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Jouw Ecotap zekerheden
 Altijd de perfecte laadoplossing voor jouw vraag
 Intuïtief bedieningsgemak voor comfortabele toepassing
 Gecertificeerde installateurs voor uitmuntende montage
 Zorgeloos opladen met mogelijkheid tot verlenging garantietermijn
 Het gemak van 24/7 Ecotap® support
 Nóg gemakkelijker laden dankzij de Ecotap App
 Voldoet aan de 3 hoogste eisen van MVO: People, Planet & Profit
 Eenvoudig beheer van stroomverbruik en facturatie
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Gezond
leefklimaat?
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Aangenaam leven begint met een gezond leefklimaat voor
iedereen. Het vraagt om een gezamenlijke inspanning
van ons allen. Daartoe bestaan er kansen en uitdagingen.
Jij hebt besloten die kansen te pakken. Jij kiest ervoor om
bij te bijdragen aan het klimaat. Geen uitstoot meer van
fijnstof. Besparing van brandstof. Schoner vervoer.
Jij Ecotapt, want jij maakt graag het verschil.

You’re the difference...
Thuisgemak
Ecotap® biedt handige en snelle laadoplossing en voor bij
jou thuis, op het werk, onderweg… net waar jij wilt. Voor
ieder elektrisch en plug-in voertuig. Kies je voor thuisladen,
dan bestaat de keuze uit de Homebox met kabel (eventueel
met staander) en de Homebox contactloos (voorzien van
een 7-polige contactdoos en eventuele staander). Beide zijn
uitgevoerd in fraai en duurzaam staal. Jij grijpt dus nooit mis.
Per slot van rekening ben je met Ecotap® in charge…

Met of zonder laadpas?
Voor het elders benutten van een laadvoorziening is het
vaak van belang dat je beschikt over een laadpas, al dan
niet met registratie.

Samen bijzonder
Ook nog goed om te weten… Binnen Ecotap® geloven wij
in de inclusieve samenleving. Iedereen beschikt over talent,
iedereen is speciaal en iedereen doet mee. Door mensen
in hun kracht te plaatsen kan er ongekend veel bereikt
worden. Samen maken wij Ecotap® bijzonder. Bijzonder
voor jou, want we houden focus op jouw belang: al het
mogelijke halen uit jouw laadpunt.
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Thuisladers voor
zorgeloos gebruik

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

Homebox contactdoos
Deze thuislader is gebruiksvriendelijk en voorzien van een
7 polige contactdoos (Type 2). Via een laadkabel kan jij jouw
elektrische auto aansluiten op het laadpunt. Vervaardigd uit
2 mm staal. De Homebox is te bevestigen aan de wand of
aan een stalen staander (optioneel).
Uitvoeringen:
 Met drukknop
 Met laadpas + registratie
 Met laadpas zonder registratie
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Vlotte
laadoplossing?
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Het is je beslist niet ontgaan: het aantal elektrische
rijders neemt in rap tempo toe. Logisch dus dat je er ook
behoefte aan hebt om één of meerdere laadoplossingen
te selecteren voor bij het bedrijf. Een ideale, vlotte
laadoplossing voor teamleden en bezoekers. Bovendien
een oplossing die zichzelf wijst qua bedieningsgemak.
En niet onbelangrijk: esthetisch uitgevoerd, eventueel
zelfs in jullie eigen huisstijl. Snel, goed en betaalbaar
laden kan namelijk ook heel persoonlijk zijn.

You’re succeeding...
Alleen maar voordelen
Je hebt louter voordelen zodra je besluit om één of
meerdere laadpunten te plaatsen. Om te beginnen draag
je direct bij aan een beter milieu. Daarnaast oogst je de
waardering van de bezoekers, die het bezoek aan kunnen
grijpen om het volume elektriciteit van hun voertuig
weer op orde te brengen. En, niet onbelangrijk, na enkele
jaren heb je jouw investering terugverdiend en kan je zelf
extra inkomsten genereren. Met elektrisch laden wint dus
iedereen.

Vergunning nodig?
Niets staat je in de weg om ter plaatse een laadoplossing
te realiseren indien deze op eigen grond geplaatst wordt.
Jouw laadpunten verwezenlijken we op basis van jouw
wensen en verwachtingen, zoals de beoogde capaciteit.

De juiste keuze
Op www.ecotap.nl word je vlot wegwijs gemaakt in de
mogelijkheden. Jouw installateur kan er ook alles over
vertellen. Als je wil, kan je telefonisch, per mail of via de
chat nader geïnformeerd worden. Ecotap® draagt graag bij
aan jouw succes.
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Klein zakelijk
Klein, middelgroot of groot… Ecotap® biedt voor iedere
situatie een passende laadoplossing. Van snelladers
tot duoladers; de ideale oplader staat voor jou gereed.
En altijd onderhoudsvriendelijk!

Groot zakelijk
Wil je een laadoplossing voor meerdere teamleden
en/ of regelmatige bezoekers, dan is wellicht een
maatwerkadvies raadzaam. Bij voorbeeld over de
uitvoering in jouw huisstijl. Kan allemaal bij Ecotap®.

Logistiek
Met snelladers die speciaal ontworpen zijn voor
uitvoerig gebruik, onderscheidt Ecotap® zich in de
markt. Het gebalanceerd laden voor zware voertuigen
is één van de facetten die Ecotap® voor de logistieke
sector ontwikkelde.
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Publiek vervoer
Voor openbaar vervoerders is het van groot belang
om een betrouwbare en efficiënte laadinfrastructuur
te creëren. Eén die langdurig, gemakkelijk en
probleemloos voorziet in haar functie. Met Ecotap®
slaag je daar volledig in.

Tankstations
Ecotap® snelladers bieden exploitanten van tankstations
een effectieve en laagdrempelige introductie in de wereld
van elektrische auto’s. De laders zijn zeer toekomstbestendig en makkelijk op te schalen én uit te breiden.

Openbare laadstations
Voor iedere situering reikt Ecotap® de perfecte
laadoplossing aan. Zo gaat het bij openbare laadstations
onder andere om voldoende capaciteit, slim laden,
gebruiksvriendelijkheid en vandalismebestendigheid.
Ecotap® staat ervoor!
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Duoladers voor
zakelijk gebruik

Duo
Prachtig vormgegeven laadpalen die uitermate geschikt voor
plaatsing bij bedrijven en in openbare ruimten. De Duolader is
leverbaar in meerdere uitvoeringen.
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DUOLADERS

Duo Wide
Het laadpunt Duo Wide is geschikt voor plaatsing op het
netbeheerders netwerk. Er kunnen tegelijkertijd twee auto’s
worden geladen.

Wandlader Duo
Dit laadstation is bij uitstek geschikt voor plaatsing aan de
wand. Er kunnen tegelijkertijd twee auto’s worden geladen.
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Met snelladers
weer vlot op weg

DC 30
De Ecotap® DC30 is toepasbaar voor alle elektrische
voertuigen en beschikt over een DC power output van
30kW. Het daadwerkelijk laadvermogen wordt bepaald door
het voertuig en het afgezekerd Amperage.

DC 60
De Ecotap® DC 60 snellader is universeel inzetbaar voor
alle elektrische voertuigen met een CHAdeMo of CCS
aansluiting. Deze snellader heeft een DC power output van
maximaal 60kW. Het daadwerkelijk laadvermogen wordt
bepaald door het voertuig en het afgezekerd Amperage.
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SNELLADERS

DC 120
De Ecotap® DC 120 snellader kan gebruikt
worden voor alle elektrische voertuigen met
een CCS aansluiting. De lader heeft een DC
power output van maximaal 120kW. Het
daadwerkelijke laadvermogen hangt af van
het vermogen wat beschikbaar is, maximaal
180 ampère nodig (instelbaar van 10A tot
180A).

DC 150/180
Deze snelladers kunnen gebruikt worden voor alle
elektrische voertuigen met een CHAdeMO of CCS
aansluiting.

DC 150
De lader heeft een DC power output van
maximaal 150kW @CCS of 60kW @CHAdeMO.

DC 180
De lader heeft een DC power output van
maximaal 180kW @CCS of 60kW @CHAdeMO.
Het daadwerkelijke laadvermogen hangt af van de auto
en het afgezekerd Amperage.
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You’re in charge...
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