
Laadvoorziening
Pro Enkel

De Pro Enkel is een compact laadstation volledig ontworpen volgens de 
standaarden voor slim laden. Het 3,7kW tot 22kW laadstation heeft een 
 duurzame lichtgewicht  behuizing. Het laadstation kan zowel aan de muur 
als op een montagepaal gemonteerd worden. De lader werkt op  basis van 
gebruikersautorisatie, maar kan ook eenvoudig als Plug &  Charge laadsta-
tion ingezet worden.

Een slim, elegant en compact 
 laadstation voor op de zaak

Meer weten?
www.kenter.nu
088 - 111 89 89



Solide kwaliteit
Alle producten zijn robuust, 
veilig en betrouwbaar. De 
 producten worden in Nederland 
gemaakt en bestaan uit alleen 
 A-kwaliteit componenten. Alle 
producten zijn uitgebreid getest 
en  gecertificeerd. Levering vindt 
plaats met een  standaard garantie 
en de  mogelijkheden om een extra 
 servicepakket af te nemen.

3,5” LED kleurendisplay

RFID kaartlezer

Type 2 socket

370x240x130 mm (LxBxD)

Optionele
stalen montagepaal

De laadvoorziening
Geavanceerd en slim
Slimme  functionaliteiten 
 vooruitlopend op de 
markt,  voorzien van een 
 internetverbinding, bekabeld of 
via mobiele communicatie. De 
Pro  Enkel kan  samenwerken 
met  slimme  technologieën 
en  oplossingen die dezelfde 
 s tandaarden en open protocollen 
toepassen.

3,5” kleurendisplay
Het kleurendisplay van de
Pro Enkel biedt een  eenvoudige 
interface voor de gebruiker. 
 Daarnaast kunt u een logo 
 uploaden, een unieke branding 
mogelijkheid voor uw business!

Vrije keuze managementysteem
De Basic Enkel werkt in  combinatie 
met ieder  systeem dat OCPP 
 gebruikt voor de verrekening van 
de laadkosten. Wisselen tussen 
 beheersystemen is eenvoudig.

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

Smart Charging Network
Creëer uw eigen netwerk van 
 laadvoorzieningen met tot 100 
 individuele laadpunten op één 
locatie. Dit netwerk balanceert en 
optimaliseert uw elektriciteitsnet.

Ontworpen om te integreren
De laadstations zijn ont worpen 
voor de optimalisatie van het 
elektriciteitsnet. Zo kunnen ze 
integreren en samenwerken 
met  duurzame  energiebronnen, 
energieopslag en met slimme 
 technologieën en  oplossingen die 
dezelfde  standaarden en open 
protocollen toepassen.

MID gecertificeerde energiemeter

3,7kW - 22kW
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