
EVBox Elvi Socket
Klaar voor de toekomst
De EVBox Elvi is geschikt voor iedere elektrische auto van 
nu en in de toekomst.

Scan of klik op de QR code  
en lees meer over onze missie 
om dé laadpaalspecialist van 
Nederland te worden.

http://www.50five.nl/laadstations


Ideaal voor leaserijders

De Elvi is ideaal voor elektrische 
leaserijders vanwege de 
mogelijkheid voor automatische 
verrekening. Je laadkosten worden 
dan automatisch verrekend met 
je werkgever, zonder bonnetjes en 
declaratieformulieren.

De EVBox Elvi is geschikt voor 
iedere elektrische auto van nu en in 
de toekomst. De Elvi is makkelijk te 
upgraden, waardoor het de enige 
laadpaal is die je ooit nodig zult 
hebben.

*Meerdere kleuren mogelijk

Elvi Socket
EVBox 



186 219

328

Algemeen

Model EVBox Elvi Socket

Kabellengte Zonder kabel /met 6 meter kabel

Connector type Type 2

Afmetingen (lxbxh) 328x186x161 mm

Gewicht 6 - 11 kg

Max. bedrijfstemperatuur -25 °C tot 40 °C

Beschikbare kleuren Zwart, Wit

Beschikbare accessoires kWh meter, Kabelhouder

Elektrisch

Vermogen max. Tot 22 kW

Stroomsterkte max. 32 A

Voltage 230V (1-fase), 400V (3-fase)

Frequentie 50/60 Hz

Diameter kabel 4 - 10 mm_

Beschermingsgraad IP54

Specificaties
EVBox Elvi Socket 

Connectiviteit

Protocol UMTS, wifi, Bluetooth

Identificatie RFID, AutoStart

Bedieningsinterface EVBox Laadbeheer

Statusindicatie LED Ring



Laadtijden

De EVBox Elvi heeft een laadvermogen van maximaal 
22 kW. Het maximale laadvermogen is niet alleen 
afhankelijk van de laadpaal zelf, maar ook van de 
netstroomaansluiting waarop de laadpaal is aangesloten. 
Lees hier meer over laadvermogens en laadtijden, en 
hoe je zelf de laadtijd van je auto kan berekenen.

Laadpas nodig?

Heb je al nagedacht over een laadpas? Kies het 50five 
e-mobility abonnement! Zo heb je de laadpaal, 
installatie en laadpas in een keer geregeld, en kan je 
zorgeloos elektrisch rijden. Met de 50five laadpas kan 
je opladen bij meer dan 28.000 laadpalen in Nederland. 
Lees hier meer over de 50five laadpas.

Meer vragen?

Heb je nog vragen omtrent je laadpaal? Misschien wil je 
weten hoe de installatie werkt, hoe lang zal het duren 
om je auto op te laden, of hoe zakelijke verrekening 
werkt? Bekijk dan onze veelgestelde vragen.

Scan of klik op de QR code  
en lees meer over onze missie 
om dé laadpaalspecialist van 
Nederland te worden.

http://www.50five.com/e-mobility
https://www.50five.com/e-mobility/laadpalen-service
http://www.50five.nl/laadstations
https://www.50five.com/e-mobility/veelgestelde-vragen 

