
Easee
Ons innovatieve laadpunt voor thuis of zakelijk laden neemt een 
plaats in, in het elektriciteitsnet van de toekomst. De 
Easee Laadrobot is een compact, slim en krachtig laadpunt 
voor een scherpe prijs. Ontwikkeld en geproduceerd in 
Noorwegen.

.easee-international.com/nl

Easee Home is intelligent en past zich aan, aan alle elektrische 
voertuigen, stroomspanningen en het elektriciteitsnet. De Laadrobot detecteert 
automatisch of de auto al dan niet 3-fasen ondersteunt. Je hoeft niet na te 
denken over technische specificaties, de Easee Home past zich altijd aan de 
behoeften van de auto aan en levert het maximale vermogen dat thuis beschikbaar 
is.

Easee Charge maximaliseert de beschikbare elektrische capaciteit binnen het gebouw 
met behulp van load- en phasebalancing. Alle aangesloten auto's kunnen tegelijkertijd 
worden opgeladen: de stroom wordt slim verdeeld over de gebruikte laadstations. De 
ultieme oplossing voor EV laden op schaal voor flatgebouwen, bedrijven, kantoren, 
vastgoedprojecten en grote parkeergelegenheden.

Met het Easee Ready docking station krijg je tegen lage kosten een volledig elektrisch 
voertuig (EV) gereed laadpunt. Door het laadpunt vooraf te installeren, kan de Easee
Laadrobot vervolgens op aanvraag worden ingezet met onze innovatieve Plug & Play 
technologie. 

- Productsheet Easee Charge
- Installatie handleiding
- Technische documentatie
- Easee Charge installatievideo

- Productsheet Easee Ready
- Installatie handleiding
- Technische documentatie
- Easee Ready installatievideo

Easee Home - Thuis laden 

Easee Charge - Zakelijk laden

Easee Ready - Plug & Play

Easee Base
Easee Base is een robuuste en weerbestendige paal die je meer vrijheid geeft om de 
Laadrobot te installeren waar hij het beste bij je past. Easee Base is verkrijgbaar in drie 
verschillende configuraties, kies tussen één, twee of vier laadrobots aan dezelfde paal 
en haal het maximale uit de installatie.

- Productsheet Easee Base
- Installatie handleiding

- Productsheet Easee Home
- Installatie handleiding
- Technische documentatie
- Easee Home installatievideo
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