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Met EVBox Livo introduceert EVBox een nieuwe
generatie toekomstbestendige laadstations voor
thuis
EV-rijders zullen naar verwachting 60 tot 80 procent van het laden thuis
doen. Thuisladen speelt daarom een cruciale rol in de energietransitie.
EVBox Livo is ontworpen voor verdere groei en maakt het mogelijk in de
toekomst meer slimme laadfuncties te ontgrendelen. 

AMSTERDAM, 13 oktober 2022 — EVBox, een internationale leider in het leveren van

laadoplossingen voor elektrische voertuigen (EV), introduceert een nieuw laadstation voor

thuis: EVBox Livo. Dit station is klaar voor de toekomst, ook op het gebied van slim laden.

Daarbij is de EVBox Livo uitvoerig getest op betrouwbaarheid in extreme

weersomstandigheden en voldoet het aan de laatste cybersecurity-standaarden. EVBox Livo is

zo gemaakt dat het opladen van een elektrische auto net zo eenvoudig is als het opladen van je

smartphone.

⏲

http://news.evbox.com/


EVBox Livo is ontworpen om te voldoen aan de huidige én
toekomstige behoeften van EV-rijders

Met de groei van het aantal elektrische voertuigen op de weg kunnen intelligente

laadoplossingen de energietransitie ondersteunen door overbelasting van het elektriciteitsnet te

voorkomen. EVBox Livo is namelijk compatibel met de EVBox Dynamic Load Balancing-kit om

ervoor te zorgen dat gebruikers met de maximale snelheid kunnen blijven laden zonder een

dure verzwaring van de meterkast te regelen, wat tegelijkertijd ook minder druk op het

elektriciteitsnet legt.

Dankzij over-the-air updates ondersteunt de EVBox Livo ook toekomstige manieren van slim

laden, wat inhoudt dat gebruikers hun laadstation na verloop van tijd kunnen uitbreiden met

nieuwe functionaliteiten.

Robuust gebouwd met duurzame materialen

https://news.evbox.com/images/446543
https://blog.evbox.com/nl-nl/dynamic-load-balancing-slim-laden-thuis


EVBox Livo is het meest geteste en gevalideerde EVBox-product tot nu toe. Dankzij de IP55- en

IK10-classificaties presteert het station optimaal in extreme klimaten en weerstaat

uiteenlopende weersomstandigheden. Het laadstation is volledig functioneel in temperaturen

tussen -30°C en +50°C. De jarenlange ervaring van EVBox als leverancier voor de auto-

industrie is toegepast bij de ontwikkeling van deze laadoplossing, zodat deze voldoet aan de

laatste cybersecurity-standaarden.

Na een succesvol proefproject in november 2021 is de behuizing van EVBox Livo gemaakt van

Makrolon RE®*, een duurzamer alternatief voor conventionele kunststof.

De installatie en het opladen zijn eenvoudiger dan ooit

EVBox Livo is gemakkelijk te installeren. Door de eenvoudig te monteren muurbeugel en de

intuïtieve bekabeling is het installeren van een EVBox Livo snel gebeurd. Ook is de configuratie,

dankzij de nieuwe EVBox Install-app, een stuk makkelijker.

Nadat de installatie is voltooid, hebben eindgebruikers via de EVBox Everon-app volledige

controle over hun laadsessies. Zo kunnen ze via hun smartphone alle laadsessies volgen en

beheren. De LED-indicatoren van de EVBox Livo maken de bediening van het station zo

intuïtief mogelijk.

Belangrijkste kenmerken
Compatibel met de EVBox Dynamic Load Balancing-kit

Verbindt via Wi-Fi, LTE-M of Ethernet om de laatste software-updates te krijgen en nieuwe

slimme functionaliteiten op afstand te ontgrendelen

Verbonden met EVBox Everon via OCPP 2.0.1

Autorisatie: Autostart, RFID-laadpas/sleutelhanger of via de EVBox Everon-app

4 LED-indicatoren inclusief een lichtsensor om de helderheid automatisch aan te passen

Betrouwbaar gebouwd: IP55, IK10, operationeel tussen -30°C en +50°C

De behuizing is gemaakt van het duurzame en koolstofarme materiaal Makrolon RE®*

Laadvermogen: 7,4 kW, 11 kW of 22 kW, afhankelijk van het model

Modellen met vaste kabel, connector en connector met klep beschikbaar

Ga voor meer informatie naar de productpagina.

EVBox Livo productlancering

https://news.evbox.com/nl-NL/205334-evbox-en-covestro-gebruiken-duurzamere-materialen-voor-laadstations
https://blog.evbox.com/nl-nl/meer-flexibiliteit-voor-laadpalen-met-ocpp
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OVER EVBOX

EVBox is opgericht in 2010 en helpt vooruitstrevende bedrijven een duurzame toekomst op te bouwen met het
bieden van flexibele en schaalbare laadoplossingen voor elektrische voertuigen. EVBox maakt elektrisch rijden
voor iedereen toegankelijk met een uitgebreid aanbod aan residentiële en commerciële laadstations,
(ultra)snelladers en schaalbare laadbeheersoftware. Het bedrijf verscheepte reeds meer dan 400.000
laadpunten naar klanten en partners en verwerkt ruim 1,4 miljoen laadtransacties per maand op de EVBox
Everon-laadbeheersoftware. EVBox, gesteund door ENGIE, loopt voorop in onderzoek naar en ontwikkeling van
innovatieve laadtechnologieën vanuit meerdere kantoren, laboratoria en fabrieken door heel Europa en Noord-
Amerika. 

EVBox is reeds begonnen aan een zogeheten Early Access Program: de eerste pakketten met de

Livo met vaste kabel zijn al onderweg naar enkele belangrijke klanten. EVBox is van plan de

EVBox Livo voornamelijk via zijn partners, distributeurs en resellers te verkopen. De eerste

reguliere verzendingen zijn gepland van november tot en met december voor Nederland, België,

Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Noorwegen, Denemarken, Zweden en Ierland. In Frankrijk

komt het model zonder laadkabel begin 2023 op de markt.

Maak kennis met EVBox Livo tijdens onze lokale launch webinarsEVBox organiseert

regionale launch webinars voor bedrijven en potentiële partners. Als dit voor u van toepassing

is kunt uzelf via onderstaande link aanmelden:

Benelux EVBox Livo Launch Event

Voetnoot:

*100% van de kunststof behuizing van de EVBox Livo is Makrolon® RE. LCA-resultaten,

berekend door Covestro Deutschland AG, tonen aan dat de vervanging van 3,5 kg fossiel

polycarbonaat (Makrolon®) door een RE-tegenhanger (Makrolon® RE) met een bio-circulair

toegeschreven materiaalgehalte van meer dan 70% via massabalans, de CO2-voetafdruk van

een laadstation vermindert met ongeveer 10 kg CO2-equivalenten. LCA-methodologie

gebaseerd op DIN EN ISO 14040 / ISO 14044, beoordeeld door TÜV Rheinland.
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