
Laadvoorziening
Public Dubbel

De Public Dubbel is een slimme laadvoorziening met twee  stopcontacten 
waarmee elektrische voertuigen tegelijk kunnen laden. Dankzij de 
 gebruiksvriendelijke interface is de Public Dubbel eenvoudig te  bedienen. 
Het geavanceerde hardware  platform maakt de laadvoorziening niet 
alleen betrouwbaar maar biedt ook uitgebreide mogelijkheden voor slim 
laden. De Public Dubbel is geschikt voor zowel particuliere als   
(semi)openbare locaties.

Bewezen betrouwbare en solide
oplaadtechnologie

Meer weten?
www.kenter.nu
088 - 191 15 55



Bedieningspaneel voorzien
van een RFID kaartlezer

Type 2 sockets

Solide metalen behuizing

1385x335x220 mm (HxBxD)

Dubbele hevelsluiting
voor netbeheerder
en onderhoudspartij

De laadvoorziening

Meer informatie? Ga naar www.kenter.nu Deze leaflet is met zorg samengesteld.
Aan de inhoud kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Gebruiksvriendelijke bediening
Dankzij duidelijke iconen en een 
   paslezer is de Public Dubbel zeer 
gebruiksvriendelijk. Het laden is 
eenvoudig te starten of stoppen. 
De Public Dubbel biedt slimme 
 functies om energie te  verrekenen 
en veiligheid te borgen.

Ingebouwde beveiliging
De Public Dubbel wordt geleverd 
met alle noodzakelijke  beveiliging. 
Met de geïntegreerde Grid 
 Connection Box heeft de Public 
Dubbel  relevante voorbeveiliging. 
Zo bent u niet alleen verzekerd van 
een veilige laadvoorziening, maar 
bespaart u ook kosten.

Slim laden
De Public Dubbel is voorzien van 
de nieuwste soft- en hardware. 
De innovatieve laadvoorziening 
 ondersteunt hierdoor diverse 
functionaliteiten, waaronder 
Smart Charging, OCPP 1.6 en 
Load  Balancing. 

Eenvoudige configuratie
Via een Ethernetpoort is de 
 Public Dubbel gemakkelijk op een 
 computer aan te sluiten. U kunt 
het laadpunt configureren met de 
 gebruikersvriendelijke Installer.  
Zo is de laadvoorziening snel en 
eenvoudig klaar voor gebruik.

Vrije keuze laadabonnement
De laadvoorzieningen zijn  SIM-lock 
vrij. Dat houdt in dat u het 
 laadabonnement kunt kiezen bij 
uw Service Provider naar voorkeur.

Publiek laadstation
De Public Dubbel is een populair 
laadstation op semi-openbare
en publieke locaties. Dankzij zijn 
robuustheid en gebruiksgemak
is de Public Dubbel een van de 
meest  geïnstalleerde publieke
laadvoorzieningen.
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