
ICU Laadsystemen
SLIM OPLADEN MET SOLIDE 
LAADSTATIONS

TM

ICU LAADSYSTEMEN

WAAROM EEN LAADSTATION?

ICU Charging Equipment is een onderdeel van het Nederlandse bedrijf Alfen, dat al meer dan 75 
jaar innovatieve oplossingen biedt voor het verdelen van elektrische energie. Met ICU kiest u voor 
zekerheid. Alle laadstations worden in Nederland ontwikkeld en geproduceerd met onderdelen 
van A-kwaliteit. Dat maakt ICU een betrouwbare en solide partner. 

Een laadstation is meer dan alleen een stopcontact en biedt een aantal belangrijke voordelen:

Omdat elektrische auto’s een krachtige accu hebben, worden deze vaak een 
aantal uur achter elkaar opgeladen. Tijdens het laden vraagt de auto maximaal 
vermogen van het stopcontact en wordt deze zwaar belast. Dat kan ervoor zorgen dat 
de stoppen doorslaan of dat, in het ergste geval, brand ontstaat. 

Een laadstation is speciaal ontworpen om langdurig veel vermogen te leveren. U laadt 
met een laadpunt daarom veiliger, zonder risico en met meer betrouwbaarheid.

VEILIGER

SNELLER 
LADEN

Laden via een normaal stopcontact kan slechts met beperkt vermogen. 
Dit houdt in dat het langer duurt voordat de accu van uw elektrische auto weer vol is. 

Omdat een laadstation speciaal is ontworpen om de elektrische auto op te laden, kan 
deze meer vermogen leveren en wordt de auto dus sneller opladen. Afhankelijk van het 
type laadpunt en uw aansluiting gaat het laden twee tot wel tien keer zo snel.

Wellicht gaat u thuis de elektrische leaseauto opladen en wilt u de geladen stroom 
verrekenen met uw werkgever. Of u plaatst een laadpaal voor het bedrijf en wil dat 
gebruikers betalen voor de geladen energie. 

In tegenstelling tot een gewoon stopcontact, is dit met een laadstation eenvoudig 
mogelijk.  Een oplaadpunt biedt daarnaast functies om onder andere in te stellen 
wie mag laden en tussen welke tijden.

STROOM 
VERREKENEN
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DE LAADSTATIONS VAN ICU BIEDEN MEER DAN 
ALLEEN HET LEVEREN VAN STROOM.

ICU COMPACT MINI
De ideale thuislader voor de 
EV-rijder die gewoon wil 
inpluggen en laden.

Meest compacte lader op de 
markt.

ICU EVE MINI
Modern vormgegeven laad-
station in een uiterst solide, 
compacte behuizing die alle 
nodige functies biedt voor  
bijvoorbeeld het online decla-
reren van stroomkosten. 

ICU EVE
Geavanceerd laadstation met 
een LED-display en een modern 
design. De EVe is uitermate 
geschikt om thuis twee 
elektrische auto’s tegelijkertijd 
te laden

GESCHIKT VOOR IEDERE 
ELEKTRISCHE AUTO.
De oplaadpunten van ICU 
werken met iedere elek-
trische auto. Daarnaast 
zijn de laders leverbaar in 
verschillende vermogens, 
kunnen worden verbonden 
met het internet en worden 
geactiveerd met een laad-
pas.

SIM-LOCK VRIJE LAAD-
STATIONS.
Met een laadstation van ICU 
bent u vrij in de keuze van een 
dienstverlener voor het ver-
rekeken van stroom. Volledig 
‘SIM-lock vrij’ dus, waardoor 
u volledige vrijheid heeft in 
het afsluiten van een oplaad 
abonnement.

BEWEZEN BETROUW-
BAAR. 
De producten van ICU zijn 
getest door vooraanstaande 
automerken en gekeurd door 
onafhankelijke instanties. De 
laadstations zijn hierdoor als 
enige in Nederland DEKRA 
(voorheen KEMA), CE en Z.E. 
Ready gecertificeerd.

TOEPASSINGEN:

Voor het snel en veilig opladen van de elektrische auto bij u thuis, biedt ICU 
diverse solide laadstations. Met de producten van ICU kunt u de kosten voor 
uw geladen energie eenvoudig verrekenen en bent u altijd voorzien van een 
geladen accu.

Een laadpaal bij uw bedrijf is een goede service richting uw klanten en 
medewerkers en een toonbeeld van een goed duurzaamheidsbeleid. Voor 
het opladen van elektrische auto’s bij bedrijven biedt ICU voor elke situatie 
de juiste oplossing.

THUIS OPLADEN

OPLADEN BIJ
BEDRIJVEN


