
Alfen Eve Single Pro-Line
Superieure kwaliteit
De Alfen Eve Pro-Line is een oplader van hoge kwaliteit die 
geschikt is voor zowel zakelijk als particulier gebruik.

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


De Alfen Eve Singe Pro-Line is een high-
end oplader die geschikt is voor zowel 
zakelijk als particulier gebruik. Deze lader 
is ideaal als je het liefste een degelijk 
product van eigen bodem wil.

Degelijk en veelzijdig

De Eve Single Pro-Line is 
uitgevoerd in een compacte 
polycarbonaat behuizing en 
is daardoor licht in gewicht en 
ontzettend duurzaam. De Eve Pro-
Line is zeer geschikt als thuislader, 
maar ook voor zakelijk gebruik is 
deze lader ideaal. 

Dankzij Alfen’s Smart Charging 
Network kan je namelijk een 
netwerk opbouwen van wel 100 
laadpalen op één locatie.
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Model Eve Single Pro-Line Socket

Kabellengte Geen

Connector type Type 2

Afmetingen (lxbxh) 370x240x130 mm

Gewicht 4 kg

Max. bedrijfstemperatuur -25 °C tot 60 °C

Beschikbare kleuren Wit

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

Connectiviteit

Protocol Bekabelde verbinding, Mobiel (SIM-kaart)

Identificatie RFID, Plug&Charge

Bedieningsinterface Alfen software, Andere OCPP-conforme software

Statusindicatie Geïntegreerd scherm

Specificaties
Alfen Eve Single Pro-Line 



Geïntegreerd scherm

In tegenstelling tot veel andere laadpalen op de markt 
heeft de Eve Single Pro-Line een ingebouwd scherm.  
Op dit scherm zie je een statusindicatie van de laadsessie 
en ontvang je meldingen, maar dit scherm heeft een 
extra bonus voor zakelijke gebruikers: je kan het logo  
van je bedrijf tonen op het scherm van je laders.

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 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/laadpas
https://www.50five.com/e-mobility/veelgestelde-vragen 

