Smappee EV Wall
De slimste laadoplossing voor thuis.

Rijd je sinds kort elektrisch of overweeg je de overstap?
Met Smappee EV Wall kan je veilig, makkelijk en goedkoop
thuis laden. Geen gesprongen zekeringen meer tijdens
het laden met deze slimme laadpaal. Ook tapt je auto
maximaal energie tijdens de daluren of zonne-energie.
Met enkele taps en in real-time regel je je laadsessies en
volg je ze op in de Smappee App. Je ziet er meteen ook je
totale energieverbruik, je zonne-productie én je kosten.
Smappee EV Wall is de enige laadpaal die kostenefficiënt
je energie inzet en beheert, voor je wagen én in je huis.
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Meer dan een laadpaal.
Goedkoop
Smappee zet zoveel mogelijk je
zonne-energie in of tapt energie
tijdens de daluren. Dat is de
goedkoopste energie voor je wagen
en je huishoudelijke toestellen. Zo
bespaar je makkelijk tot wel 60%
op je energiefactuur.

Inzicht in (laad)kosten
De Smappee App en het Dashboard
geven je laadkosten in detail weer.
Handig om laadbeurten voor je
bedrijfswagen aan je werkgever
door te rekenen. Verder heb je ook
zicht op je realtime totale verbruik,
sluimerverbruik en zonne-productie.

Veilig
Smappee’s slimme
energietechnologie houdt de
vinger aan de pols bij je elektrische
aansluiting. Een piek aan verbruik in
huis? Dan gaat er eventjes minder
stroom naar de laadpaal. Zo kan
je onbezorgd koken, strijken en
bakken terwijl je wagen laadt. En die
zekering? Daar zorgt Smappee voor!

Toekomstbestendig
Nieuwe warmtepomp of
zonnepanelen? Link Smappee
Infinity moeiteloos met je EV Wall
voor globaal energiemanagement
en krijg inzicht en controle op de
verbruikers in je huis. Draadloze
updates verzekeren dat je steeds
mee bent met de laatste functies.

Elegant en robuust design
Compact (30cm op 30cm).
Met of zonder vaste laadkabel.

Wereldwijde oplossing
Werkt met alle elektrische
aansluitingen en auto’s.

Beveiliging
Laad onmiddellijk of beveilig
je laadpaal met het Smappee
laadpasje om het laden te starten.

LED verlichting
Geeft de laadstatus weer
en zorgt voor extra verlichting.

Tot 7 x sneller laden
Via de Smappee EV Wall laad je
tot 7 keer sneller dan via een
gewoon stopcontact.

Eenvoudige installatie
Makkelijk te installeren en
weinig onderhoud.

Uw bedrijfsgegevens.
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