DE ELEKTRISCHE
TOEKOMST
VAN MOBILITEIT
Alle
laadunits
op een
rijtje

• Gecertiﬁceerd • Onafhankelijk • Meer dan 20 jaar ervaring
• Beveiliging • Zonnepanelen • Elektrotechnische installaties

Een eigen laadunit
Beschikt u over een toegankelijke, vrije parkeerruimte? Dan wordt
elektrisch autorijden voor u zorgeloos genieten.
Een eigen laadunit voor de deur heeft voordelen:
• Besparing op de laadkosten
• Altijd direct een vrij laadpunt kunnen gebruiken
U kunt dus snel, goedkoop en gemakkelijk uw accu opladen.
Welke laadunit heb ik nodig?
Om te bepalen welke laadunit u nodig heeft, moet u eerst een aantal dingen weten:
• Bepaal wat het maximale laadvermogen van de acculader van de auto is.
Daar stemt u dan het vermogen dat uw laadunit maximaal kan leveren op af.
• Bepaal of de lader in de auto 1- of 3-fase laden ondersteunt. Ondersteunt
het 3-fase laden? Check dan of uw meterkast thuis is voorzien van een
3-faseaansluiting. Zo niet, bepaal dan of het daarvan kan worden voorzien.
Bij een auto met een 1-faselader ligt het maximale laadvermogen op 3,6 kW
of op (of net onder) 7,4 kW. Bij een 3-faselader ligt dat op 11 of 22 kW.
Wilt u liever dat wij u hierbij helpen? Neem dan contact met ons op.
Welke laadunits kun je krijgen?
Bij Rademakers Elektrotechniek onderscheiden we slimme en niet-slimme
laadunits. Een niet-slimme laadunit kan alleen veilig en snel laden. Deze
is dan ook het meest voordelig in prijs. De slimme laadunit is verbonden
met het internet en kunt u beheren met een app. De slimme unit meet het
verbruik van kWh per laadsessie en kan communiceren met uw zonnepanelen. Zo kunt u voor 100% uw eigen groen stroom gebruiken. De slimme
unit is voorbereid op load balancing, dus het voorkomt overbelasting in uw
meterkast.
Bij Rademakers hebben we een selectie gemaakt van betrouwbare partners
met kwalitatief goede laadunits. We helpen u graag om te kijken welke unit
het beste bij u past.

voor de deur
Prijs laadunit installeren
Rademakers komt de laadunit ook installeren. De kosten hiervan zijn afhankelijk van
verschillende dingen. Denk aan de situatie in uw eigen meterkast versus de acculader
van de auto. En wat is de afstand tussen meterkast en plaats van laadunit, is er een
kruipruimte, of zijn er graafwerkzaamheden te verrichten? Gemiddeld komt onze
prijs voor het installeren van de laadunit uit tussen de 600 en 750 euro. U volgt bij ons
een 5-stappenplan om een oﬀerte te krijgen.

Zo gaan we te werk
1 Neem contact met ons op of vraag uw autodealer dit voor u te doen.
2 Wij bellen u om uw wensen en de technische details met u te bespreken.
3 Wij maken op basis van de gegevens een oﬀerte op.
4 Na uw akkoord op de oﬀerte plannen we een afspraak in met
onze installateur.
5 We sluiten uw laadunit aan en installeren hem.
U kunt direct beginnen met laden.

OVER RADEMAKERS ELEKTROTECHNIEK
Rademakers Elektrotechniek is opgericht door Gijs Rademakers. Gijs heeft
vele jaren als servicemonteur gewerkt en startte in 2005 met Rademakers
Elektrotechniek. Rademakers Elektrotechniek is gespecialiseerd in advies,
ontwerp, aanleg en onderhoud van elektronische installaties, duurzame
technieken, datasystemen en beveiligingssystemen. Tegenwoordig is er veel
aandacht voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord leven. Onze
services sluiten hierop aan. Wij bieden voor iedereen een oplossing op maat.

Functioneel & snel laden
WEBASTO: PURE 22 KW
1- en 3 fase geschikt

Webasto is een Duitse fabrikant die al meer
dan 100 jaar innovatieve producten op de
markt brengt. Webasto heeft met de
Pure Plug & Play (een niet-slimme laadunit)
een zeer scherpe prijs/kwaliteit verhouding.
Het is een degelijk product.
Standaard geleverd met 4,5 meter vaste
laadkabel, type 2.
Prijs: 725 euro*

Scherp
geprijst

INNOGY HOME PREMIUM
1- en 3 fase geschikt
Van dit Duitse product zijn wij exclusief installateur voor de regio Nijmegen. Deze laadunit
heeft een instelbaar vermogen tot 22 kW (max. 3
fase, 32A) universeel. Het heeft ook overstroom
beveiliging, LED status en ethernet verbinding.
Het is verkrijgbaar in de kleur Dark Grey.
Prijs: 950 euro*

Exclusief
bij ons

Slim & snel laden
WALLBOX: PULSAR PLUS
1- en 3 fase geschikt
Wallbox levert slimme laadunits die klein en
compact zijn, met concurrerende prijzen.
Pulsar Plus is een praktisch en intelligent
laadsysteem dat verbinding maakt met het
myWallbox laadbeheerdersplatform via WiFi
of Bluetooth. Slechts 16 vierkante cm en
beschikt over geavanceerde technologie.

Praktisch
& klein

Prijs: 889 euro met kabel*

ZAPPI V2
1- en 3 fase geschikt tot 22kW
Met een slimme Zappi laadunit kunt u door uw
eigen zonnepanelen opgewekte energie optimaal
benutten. U kunt kiezen om uitsluitend op zonnestroom te laden. U bepaalt zelf hoe snel uw elektrische auto geladen moet worden. Via het installeren
van de HUB (een apparaat in de meterkast) bent u
direct voorzien van het doorsturen van de laatste
updates. Zappi blijft verbeteren en nieuwe functionaliteiten toevoegen.
Opties: HUB, Harvi, load balancing, vaste kabel,
montagepaal

Groener
Laden

Prijs: 849 euro*

EV BOX ELVI SOCKET
3 fase geschikt tot 22kW
Een alles-in-1 laadoplossing. Dit Elvi model is de
nieuwste laadunit van EV Box en is ontworpen
met het oog op de toekomst. Elvi Socket (Toplijn)
komt standaard met 3-Fase 32 A capaciteit en kan
tot 22 kW leveren. Door de modulaire opbouw
zijn de nieuwste technologieën beschikbaar.
Het wordt geleverd met WiFi verbinding waarmee u het laadvermogen kunt aanpassen.
EVBox is een internationale marktleider op het
gebied van laadunits en laad-infrastructuur.
Opties: load balancing, UMTS modem, kWh meter,
montagepaal
Prijs: 920 euro*

Ontwerp
voor de
toekomst

ALFEN EVE SINGLE PRO-LINE
1- en 3 fase geschikt tot 22kW
Dit product is robuust, veilig en betrouwbaar. Het
is volledig ontworpen voor slim laden. Het heeft
een 3,5 inch beeldscherm en bestaat uit alleen
A-kwaliteit componenten. U heeft een vrije keuze
voor een managementsysteem, het wisselen
tussen beheersystemen is eenvoudig. Het is licht
in gewicht en duurzaam. Eigen storingsdienst.
Opties: montagepaal, loadbalancing, kabel

NederLands
product

Prijs: 1.250 euro*

ETREL HOME ADVANCED
1- en 3 fase geschikt tot 22kW
Van dit product zijn wij exclusief installateur
voor de regio Nijmegen. Deze laadunit heeft
een modern, strak design. Het is uitgerust met
en een 3.5 inch LCD kleurenscherm. De behuizing is van aluminium en het heeft een standaard web interface. Het heeft een RCD type
A-aardlek en foutstroomdetectie voor maximale zekerheid, om veilig en snel te laden.
Opties: RFID, load balancing, vaste kabel
Prijs: 1240 euro*

Modern
en strak
design

Rademakers Elektrotechniek installeert
slimme laadoplossingen in een totaalpakket.
Dit kunt u naar wens laten samenstellen.

Bijsterhuizen 2003, 6604 LH Wijchen • 024 - 355 57 30
info@rademakers-elektro.nl • www.rademakers-elektro.nl

*Tarieven zijn incl. btw en onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen en/of acties van leveranciers of fabrikanten.

