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EVBox gebruikt EEBUS voor energiebeheer en
netwerkintegratie voor e-mobiliteit
Amsterdam, Keulen, 17 September 2019 - EVBox is de een van de wereldwijde leiders in

laadstations voor elektrische voertuigen en draagt met EEBUS de 'wereldwijde taal voor energie

in het Internet Of Things (IOT)' uit. EVBox is onlangs toegetreden tot het EEBUS Initiative e.V.

en is begonnen met EEBUS te integreren in alle aankomende producten, inclusief laadstations

voor thuis en openbare en commerciële laadstations.

"Met onze toewijding aan EEBUS als de toonaangevende norm in
energiebeheer infrastructuur, verbeteren we de interoperabiliteit van onze
producten. Hierdoor kunnen onze klanten toegevoegde waarde aan hun
eindgebruikers bieden, zoals bescherming tegen overbelasting en optimalisatie
van het gebruik van zonnepanelen. Onze focus ligt op EEBUS als de brug van
onze laadpalen naar 'smart homes' en 'smart buildings', omdat het de
essentiële noodzakelijke link is voor de integratie van e-mobiliteit in het
netwerk."
— Peter van Praet, CCO bij EVBox.
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Toegevoegde waarde van EEBUS

De open EEBUS-standaard is ontwikkeld voor alle energie-verbruikende apparaten en

belanghebbenden door de leden van het EEBUS Initiative, waaronder branche-organisaties, en

ook vertegenwoordigers uit sectoren zoals 'slimme' woningen (Smart Homes), elektrische

mobiliteit, zonnepanelen, energie en slimme apparaten.

De missie van EEBUS is er voor te zorgen dat apparaten met elkaar kunnen communiceren

ongeacht sector-, technologie-en fabrikant barrières. Met EEBUS kan bijvoorbeeld het

laadverbruik van elektrische voertuigen worden gekoppeld aan het aanbod of de beperkingen

van het energienet. Naast de voordelen voor bestuurders, profiteren de netbeheerders ook van

het feit dat via EEBUS een overbelasting van het energienet kan voorkomen worden.



Afbeelding: EEBUS-gebaseerd ecosysteem met EVBox Wallbox.

EVBox ondersteunt de samenwerking van EEBUS en OCA

EVBox is een van de oprichters van de Open Charge Alliance (OCA) en draagt bij aan de

ontwikkeling van het Open Charge Point Protocol (OCCP), de toonaangevende norm voor het

verbinden van openbare laadstations met bijbehorende beheersystemen. Sinds februari 2019

werkt de EEBUS Initiative samen met OCA om het energiebeheer en de administratie van

laadprocessen in de e-mobiliteitssector verder te harmoniseren.

EVBox-massamarktproducten met EEBUS-aangestuurd door KEO

EVBox zal gaan samenwerken met het in Keulen gevestigde softwarebedrijf KEO GmbH om

EEBUS-communicatie in EVBox-producten te implementeren. Als toonaangevende EEBUS-

integrator is KEO een expert in alle aspecten van de EEBUS-standaard. KEO biedt met de

EEBUS-standaard een portfolio van gestandaardiseerde EEBUS-oplossingen en begeleidt

klanten vanaf de eerste demoversie tot het voltooide product. In navolging van deze werkwijze

zijn EVBox en KEO al begonnen met de invoering van de EEBUS-norm, met producten die

binnenkort op verschillende markten beschikbaar zullen zijn.



OVER EVBOX

"EVBox is een van de leiders in de branche en we zijn erg blij om te werken
aan de integratie van EEBUS in hun laadoplossingen voor de particuliere,
commerciële en openbare sector. In slechts een paar jaar zullen de meeste
gebouwen laadmogelijkheden voor elektrische voertuigen kunnen bieden. Slim
energiebeheer en interoperabele connectiviteit zijn cruciale succesfactoren.
Door samen te werken met EEBUS, kan EVBox haar klanten
toekomstbestendige oplossingen en toegevoegde waarde bieden, evenals
verdere samenwerking mogelijk maken in de EEBUS-sectoren voor nieuwe
toepassingen.”
— Marc Eulen, Managing Partner van KEO GmbH.

Over EEBUS

Het EEBUS Initiative is een non-profit organisatie met meer dan 60 leden als toonaangevende

belanghebbenden op alle terreinen van verbonden woningen, elektrische mobiliteit, energie en

slimme apparaten. De leden van EEBUS werken in verschillende werkgroepen samen om een

en dezelfde taal in te stellen voor de interoperabiliteit van verbonden apparaten. Slimme

verwarming, elektrische voertuigen, fotovoltaïsche systemen, smart home-systemen,

energiebeheersystemen en andere apparaten kunnen zo naadloos communiceren over

energiebeheer en bruikbaarheid. Ga voor meer informatie naar www.eebus.org.

Over KEO GmbH

KEO is de toonaangevende EEBUS Software Integrator. Met zijn EEBUS Software Stacks

koppelt het bedrijf energierelevante apparaten aan energiebeheersystemen en het net. De

softwareoplossingen van KEO zijn gebaseerd op verschillende technologieën, onafhankelijk van

de fabrikant en aangepast aan verschillende domeinen. De EEBUS-producten en -diensten

bevorderen de integratie van een gemeenschappelijke taal voor energie en zorgen voor naadloze

communicatie. Naast Connectivity-Stacks biedt KEO testinstrumenten en -omgevingen die

betrekking hebben op EEBUS-specificaties. Ga voor meer informatie naar www.keo-

connectivity.com

https://www.eebus.org/en/
https://www.keo-connectivity.de/en/


EVBox is wereldwijde marktleider in laadoplossingen voor elektrische auto's en gerelateerde software. Met ruim
85.000 laadpunten in meer dan 55 landen, wil EVBox mobiliteit verduurzamen door haar laadoplossingen
wereldwijd aan te bieden. EVBox heeft kantoren in Amsterdam, Antwerpen, Kopenhagen, Oslo, Milton Keynes,
Madrid, München, Parijs, Bordeaux, New York en Los Angeles. Sinds maart 2017 is EVBox een onderdeel van
ENGIE. In 2018 heeft EVBox producent van snelladers EVTronic overgenomen.
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