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EVBox kondigt zijn nieuwe generatie zorgeloos
laden voor bedrijven aan: EVBox Liviqo
EVBox, een toonaangevende leverancier van laadoplossingen, introduceert
zijn nieuwe commerciële laadstation: EVBox Liviqo. EVBox Liviqo stelt
bedrijven in staat hun reis naar elektrische mobiliteit te beginnen, EV-laden
aan te bieden met een hands-off benadering en hun aanbod op te schalen
naarmate de vraag naar opladen toeneemt.

AMSTERDAM, 2 maart 2023 — EVBox, een toonaangevende leverancier van

laadoplossingen, kondigt zijn nieuwste AC-laadstation aan: EVBox Liviqo. EVBox Liviqo komt

in de zomer van 2023 op de markt en stelt commerciële ruimtes, horecabedrijven en

werkplekken in staat zich aan te sluiten bij de overgang naar elektrische mobiliteit door

eenvoudig een aanbod voor het opladen van elektrische voertuigen te starten en te laten

groeien. EVBox Liviqo voegt zich bij de volgende generatie producten van het bedrijf: EVBox

Livo en EVBox Troniq Modular, ontworpen om de mobiliteitstransitie te versnellen door de

basis te leggen voor een wereld waarin elektrische voertuigen het nieuwe normaal zijn.

Naarmate elektrische auto's populairder worden, wordt het laden op bestemmingen - openbaar

en semi-openbaar laden zoals op kantoor, bij supermarkten en hotels - een essentieel onderdeel

van de toekomstige infrastructuur voor elektrische mobiliteit. Volgens onderzoek van EVBox

willen veel EV-rijders meer laadpunten op bestemmingslocaties en de overgrote meerderheid

(82%) vindt dat bedrijven EV-laden moeten aanbieden aan hun klanten.

⏲

http://news.evbox.com/
https://blog.evbox.com/nl-nl/het-verschil-tussen-ac-en-dc-laden
http://evbox.com/ev-chargers/liviqo
https://evbox.com/nl-nl/laadpalen/livo
https://evbox.com/nl-nl/laadpalen/troniq-modular
https://evbox.com/nl-nl/mobility-monitor-2022#hoofdstukzes


Voor commerciële ruimtes, horecabedrijven en werkplekken creëert dit een kans om de

groeiende EV-laadindustrie te betreden. EVBox Liviqo laat bedrijven voldoen aan de groeiende

vraag naar bestemmingsladen door hen in staat te stellen hun elektrische mobiliteitsreis te

beginnen, EV-laden aan te bieden met een hands-off benadering, en hun aanbod te schalen als

de vraag naar laden toeneemt.
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Een intuïtieve, duurzame en schaalbare laadoplossing

EVBox Liviqo levert een intuïtieve laadervaring voor bestuurders en elimineert de rompslomp

van dagelijks beheer en administratie voor bedrijven. Met de EVBox Everon

laadbeheersoftware kunnen bedrijven hun activiteiten beheren en optimaliseren door

geautomatiseerde vergoeding, facturering en administratie. Bedrijven kunnen hun laadaanbod

op afstand beheren en krijgen geavanceerde inzichten via EVBox Everon.

Intuïtief

EVBox Liviqo biedt een intuïtieve laadervaring voor bestuurders. EVBox Liviqo is

Plug&Charge-ready, een opkomende technologie waarmee bestuurders hun laadsessie kunnen

starten door simpelweg hun voertuig aan te sluiten. Bestuurders hebben ook een duidelijk

overzicht van hun laadsessie dankzij een verbeterde gebruikersinterface, begeleidende LED-

verlichting en een scherm met hoge resolutie. Dankzij deze ervaring zullen zelfs nieuwe EV-

bestuurders instinctief door het opladen kunnen navigeren, waardoor onnodig contact voor

facility managers tot een minimum wordt beperkt.

Schaalbaar

Met EVBox Liviqo kunnen bedrijven klein beginnen en hun EV-laadaanbod uitbreiden

naarmate de vraag groeit. Uitgerust met cluster load balancing, stelt EVBox Liviqo bedrijven in

staat om tot 100 laadstations toe te voegen in één cluster en faciliteert energiegebruik en

distributie op een efficiënte manier. EVBox Liviqo ondersteunt meer bedrijven die de markt

betreden, door de investering te minimaliseren die nodig is om een EV-laadaanbod te starten

en op te schalen.

Duurzaam

Met EVBox Liviqo kunnen bedrijven klein beginnen en hun EV-laadaanbod uitbreiden

naarmate de vraag groeit. Uitgerust met cluster load balancing, stelt EVBox Liviqo bedrijven in

staat om tot 100 laadstations toe te voegen in één cluster en faciliteert energiegebruik en

distributie op een efficiënte manier. EVBox Liviqo ondersteunt meer bedrijven die de markt

betreden, door de investering te minimaliseren die nodig is om een EV-laadaanbod te starten

en op te schalen.

EVBox Liviqo is ons meest duurzame commerciële AC laadstation tot nu toe. Het laadstation is

bestand tegen zware weersomstandigheden - van -30°C tot +50°C - en heeft meer dan 80.000

uur klimaattests ondergaan. EVBox Liviqo is geaccrediteerd door laboratoria als DEKRA & NM.

De behuizing van EVBox Liviqo is gemaakt van het zeer duurzame Makrolon® RE*, een

alternatief voor conventionele kunststoffen.



De belangrijkste kenmerken van EVBox Liviqo

Laadstations kunnen openbaar worden gemaakt en worden zichtbaar op openbare

laadkaarten.

Plug&Charge-ready conform het ISO 15118 protocol.

Open Charge Point Protocol (OCPP 2.0.1).

Cluster load balancing om de stroomverdeling tussen maximaal 100 laadstations in één

cluster te optimaliseren.

Dynamic load balancing mogelijk (extra kit vereist).

Klaar voor integraties met energiebeheersystemen door EEBUS-compatibiliteit die het

gebruik van hernieuwbare energie mogelijk maakt.

Over-the-air updates om toekomstige slimme laadtechnologieën mogelijk te maken zodra

deze beschikbaar zijn.

Nieuwe LTE-M 4G-technologie voor betere cellulaire dekking in ondergrondse en overdekte

parkeergarages.

Ingebouwde Trusted Platform Module voldoet aan hoge cyberbeveiligingsnormen.

https://news.evbox.com/images/470398
https://evbox.com/en/smart-charging#chapterthree


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. 

Eenvoudige installatie via de EVBox Install app.

Behuizing gemaakt met Makrolon® RE*, een duurzamer alternatief voor conventionele

kunststoffen.

EVBox Liviqo bereidt zich voor op marktintroductie deze zomer

EVBox voorziet de eerste leveringen van EVBox Liviqo in zowel contactdoos- als kabelversies,

vanaf de zomer van 2023 in de Benelux, Scandinavië, Zwitserland en Ierland. Andere versies,

zoals de socket shutter voor Frankrijk en de Eichrecht-gecertificeerde versie voor Duitsland,

zullen later in het jaar beschikbaar zijn.

Geïnteresseerde bedrijven kunnen op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en

komende EVBox Liviqo webinars door in te schrijven op de wachtlijst via deze link. 

Voetnoten:

*Makrolon® RE is een geregistreerd handelsmerk van Covestro Group.
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