POWERED BY

Installatie & beheer van uw laadstations

Van parking tot laadpas
‘Remotec Re-Charge’ kan u, naast de volledige inrichting van uw parkinginfrastructuur, nu ook een
totaaloplossing voor uw laadinfrastructuur aanbieden. Hiervoor kozen we MobilityPlus als strategische
partner, hét merkonafhankelijke platform voor het beheer en de installatie van laad-stations voor bedrijven
en bij hun werknemers thuis met meer dan 500 referenties. Daarbovenop krijgt u dankzij de laadpassen
van MobilityPlus toegang tot meer dan 75 000 laadstations in Europa.
MobilityPlus is, net als Remotec, 100% Belgisch en de specialist in zijn branche. U kan bij ons terecht
voor A-merk laadpalen van o.a. Alfen, Mennekes & Schneider, laadoplossingen op maat van uw noden
en wensen én een gepersonaliseerde parkinginfrastructuur.

Personaliseer en bescherm uw laadstation

Aanleg parking

Belijning

Signalisatie

Logo op uw laadstation

Park-Stop

Wrapping

Aanrijbeveiliging

Uw laadoplossing in 6 stappen
1

ANALYSE
Onze adviseurs komen ter plaatse voor een grondige voorstudie van
uw bedrijfsspecifieke situatie en werken een plan op maat uit.

2

AANLEG
We voeren de nodige graafwerken en de aanleg van uw bekabeling zo
efficiënt mogelijk uit voor een vlotte integratie van uw laadstation.

3

INSTALLATIE & AANSLUITING
Remotec Re-Charge installeert en sluit uw merkonafhankelijk, A-merk
laadstation aan op uw energienetwerk.

Extra opties
+
+
+
+
+

Belijning van uw parkeerplaatsen
Personalisatie van uw laadstation
Aanrijbeveiliging voor uw laadstation
Signalisatieborden op uw parking
....

4

CONFIGURATIE
MobilityPlus zorgt voor een smetteloze configuratie van uw laadstation op
basis van uw noden en wensen.

5

CONNECTIE
Uw laadstation connecteert met het MobilityPlus-platform
+ U kiest wie toegang krijgt en aan welk tarief
+ De slimme energiecontroller verzekert een efficiënt stroommanagement

6

ASSISTENTIE
24/7 support om u bij te staan waar nodig

Tevreden klanten

Original

Fine from best brand recreate PMS

http://www.audi.de/audi/de/de2.html

Interesse? Contacteer ons!
Poortakkerstraat 7
9051 Sint-Denijs-Westrem

sales@remotec.be
+32 (0)9 321 85 85

