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Slim laden begint hier!



Biotransformator als duurzaam alternatief
Een essentieel onderdeel van de transformator is de minerale olie die er normaliter in zit.
De minerale olie zorgt voor koeling en dat de buitenkant van de transformator niet onder
stroom komt te staan. Bij de biologische transformator hebben we de minerale olie
vervangen door een biologisch ester. Dit ester heeft de volgende verbeterde
eigenschappen:

Laadpalen, laadpunten & vermogen
Fudura biedt verschillende laadpalen en vermogens aan. Hierdoor is er altijd een
laadpaal die voldoet aan uw wensen en duurzame doelen.

Laadpaal met één laadpunt
Vrij instelbaar vermogen van 3,7 tot 22 kW
Laadsnelheid: 27 km laden in 15 minuten bij 22 kW
Activatie door alle gangbare laadpassen
Op paal of aan wand te monteren

Basis laadpaal

Laadpaal met twee laadpunten
Vrij instelbaar vermogen 3,7 tot 22 kW
Laadsnelheid: 27 km laden in 15 minuten bij 22 kW
Activatie door alle gangbare laadpassen
Load balancing tussen twee of meer laadpunten mogelijk
Veel gebruikt bij supermarkten, horeca, kantoren en
parkeergarages

Standaard laadpaal

 

Met een laadpunt op uw eigen terrein maakt u elektrisch rijden voor
iedereen bereikbaar. Voor bezoekers en medewerkers. U zet ook meteen
een grote stap in duurzaam ondernemen. Een laadpaal van Fudura is
elektrisch laden op z’n slimst. En dat voor een vast laag bedrag per maand!

Ongeacht het aantal laadpalen zorgen wij ervoor dat ze geïnstalleerd en
gebruikt kunnen worden. Tevens voeren wij onderhoud voor u uit en
zorgen dat storingen snel verholpen worden. Daarmee voorkomen we dat
uw bedrijfsproces stil valt. U wordt volledig ontzorgt en kunt onbezorgd
gebruik maken van uw laadpaal. Sterker nog aan een laadpaal van Fudura
kunt u zelfs geld verdienen!



Biotransformator als duurzaam alternatief
Een essentieel onderdeel van de transformator is de minerale olie die er normaliter in zit.
De minerale olie zorgt voor koeling en dat de buitenkant van de transformator niet onder
stroom komt te staan. Bij de biologische transformator hebben we de minerale olie
vervangen door een biologisch ester. Dit ester heeft de volgende verbeterde
eigenschappen:

 

Schaalbaar: voor zowel het aantal laadpalen als de energievoorziening
Verdien uw investering terug: stel de laadpaal open voor andere e-rijders
Smart Charging: slim laden voor meerdere elektrische auto’s tegelijk
Kies uit meerdere laadpalen van laag tot zeer hoge vermogens

De voordelen van de Laadpaal van Fudura

Laadpalen, laadpunten & vermogen
Fudura biedt verschillende laadpalen en vermogens aan. Hierdoor is er
altijd een laadpaal die voldoet aan uw wensen en duurzame doelen.

Vanaf 175 KW tot 350 kW laadvermogen
Laadsnelheid: 400 km laden in 15 minuten bij 350 kW
Activatie door alle gangbare laadpassen       
Een beeldscherm geeft de status van het laden aan  
Load balancing tussen twee of meer laadpunten mogelijk
Veel gebruikt bij distributiecentra, tankstations en langs
doorgaande wegen

Ultra snellader

50 kW tot 175 KW laadvermogen
Laadsnelheid: 200 km laden in 15 minuten bij 175 kW
Activatie door alle gangbare laadpassen
Een beeldscherm geeft de status van het laden aan
Load balancing tussen twee of meer laadpunten mogelijk
Veel gebruikt bij supermarkten, winkelcentra en distributiecentra

Snellader



Energie-infrastructuur
Bij het installeren van laadpalen controleert Fudura altijd uw beschikbare vermogen.
Hierdoor staat u achteraf niet voor verrassingen. Uitbreiding of verzwaring van uw
bestaande installatie kan noodzakelijk zijn. Voor beide mogelijkheden geldt: Fudura
heeft altijd een passende oplossing voor uw energie-infrastructuur. Elke
bedrĳfsbehoefte en -situatie is namelijk anders.

Smart Charging: meer auto's tegelijk opladen
Kiest u voor meerdere laadpalen op uw terrein? Kies dan ook voor slim laden met
Smart Charging. Hiermee kunnen meerdere elektrische auto’s tegelijk opladen bij een
beperkt aansluitvermogen. De beschikbare capaciteit wordt slim verdeeld over de
elektrische auto’s (load balancing). Zo zijn alle e-rijders verzekerd van een volledig
opgeladen accu. Goed om te weten: bij de laadpalen van Fudura is Smart Charging
mogelijk.

Wet- en regelgeving*: 
Green Deal Zero Emission Stadslogistiek
Vanaf 2025 zullen er 30 tot 40 gemeentes zero emissie zijn waaronder Amsterdam,
Rotterdam en Eindhoven. De stadskernen van deze gemeentes mogen dan enkel
emissievrij beleverd worden. Benieuwd welke gevolgen dit heeft voor uw onderneming
en hoe u zich hierop kunt voorbereiden? Fudura helpt u hierbij graag.

Bouwbesluit 2020
In Europa is het besluit ‘Schone Energie voor alle Europeanen’ uitgekomen met enkele
verplichtende maatregelen voor ondernemers. Deze maatregel verplicht Europese
lidstaten om vanaf 12 maart 2020 een minimum aantal laadpalen geïnstalleerd te
hebben.
In Nederland is hiervoor de vertaling gemaakt dat van alle nieuwe (of ingrijpend te
renoveren) wooncomplexen en utiliteitscomplexen met parkeerplaatsen of
parkeerplaatsen die gerenoveerd worden een laadpaal moeten hebben wanneer er
meer dan 10 parkeerplekken aanwezig zijn. Daarnaast moet de infrastructuur klaar
liggen zodat verdere uitbreiding later snel een makkelijk mogelijk is.

Meer informatie? Bekijk: fudura.nl/verduurzamen/bouwbesluit-2020

*Fudura is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de hierboven genoemde wet- en regelgeving. Onder voorbehoud van wijzigingen.

http://fudura.nl/verduurzamen/bouwbesluit-2020


Meer informatie?
Vul het contactformulier in  onderaan de pagina op
fudura.nl/slimladen of neem contact op met onze
klantenservice via 088 - 238 38 38. Bereikbaar op
werkdagen van 08.00 – 17.00 uur.

De werkwijze van Fudura
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http://fudura.nl/slimladen
http://udura.nl/slimladen

