
De Eve Mini is het meest compacte laadpunt in de complete reeks van Alfen. Het biedt zowel 
laadsnelheden van 3,7kW tot 22kW als de slimme functionaliteiten van de andere laadstations. 
De Eve Mini heeft alles aan boord om uw stroomkosten automatisch te laten verrekenen en kan 
eenvoudig op afstand beheerd worden.
 
Dankzij de slimme technologie van Alfen zorgt de Eve Mini zelfstandig voor het lokale beheer van uw 
installatie. Het laadstation zal altijd met optimaal vermogen laden als gekozen wordt voor geavanceerde 
opties als load balancing of het Alfen Smart Charging Network. Dankzij het heldere kleurendisplay is de 
status van het laden inzichtelijk voor de gebruiker.

Slim en snel laden met een 
solide en compact laadstation

Eve MiniTM

 –



Eve MiniTM

370x240x130 mm (LxBxD)

Wandmontage of met montagepaal (optioneel)

RFID kaartlezer of Plug & Charge
  
Vaste kabel  
type 1 of 2

Type 2  
stopcontact

Kleurendisplay LED 
statusindicatie

Topkwaliteit tegen een 
scherpe prijs
De Eve Mini is solide en biedt veel 
hightech functies voor het ver-
rekenen van stroomkosten en het 
beheren van de lokale stroom-
voorziening. Ondanks dat is het 
laadpunt zeer scherp geprijsd.

Smart Charging Network
Eve Mini’s kunnen gekoppeld 
worden en werken samen om uw 
installatie optimaal te benutten. 
In het netwerk zijn de laadpunten 
gelijk aan elkaar en laten ze zich 
gezamenlijk sturen vanuit het 
beheersysteem

Altijd laden op maximaal 
vermogen
Slim laden dankzij communicatie 
met de slimme meter thuis, of in 
een netwerk van meerdere Alfen 
producten. De Eve Mini voorziet 
de gebruiker altijd van het 
maximaal mogelijke vermogen. 

Het laadstation

Voor meer informatie ga naar: www.alfen.com/nl/oplaadpunten-ev

Eventuele wijzigingen en/of drukfouten nadrukkelijk voorbehouden.

Alfen Charging Equipment 
Hefbrugweg 28  |  1332 AP Almere  |  Nederland
Postbus 1042  |  1300 BA Almere  |  Nederland

Sales support Charging Equipment: 036 54 93 402
Alfen: 036 54 93 400

www.alfen.com

Vrije keuze laadabonnement
Alle laadpunten van Alfen zijn 
SIM-lock vrij. Dat houdt in dat u 
het laadabonnement kunt kiezen 
bij uw Service Provider naar 
voorkeur.

Ingebouwde beveiliging
De Eve Mini is voorzien van een 
detectie voor DC foutstromen. 
Hiermee kan bespaard worden op 
de toegepaste aardlekbeveiliging 
in de installatie.

Eenvoudige configuratie
Sluit de Eve Mini tijdens de 
installatie aan op een laptop en 
pas de configuratie naar wens aan 
met onze gratis Service Installer 
configuratiesoftware. 

MID gecertificeerde meters voor verrekenen

3.7kW - 22kW


