
TwinTM

 –
De Twin is Alfen’s robuuste en slimme laadoplossing met twee stopcontacten en is optimaal geschikt voor
semi-openbare en publieke locaties. In 2017 heeft Alfen de Twin volledig herontworpen en vernieuwd op 
basis van de nieuwste laadtechnologie en wensen van EV rijders. Met de duidelijke gebruikersinterface en 
een optimaal betrouwbaar hardware platform is de Twin zeer gebruiksvriendelijk en biedt het tegelijkertijd 
geavanceerde functionaliteiten voor slim laden.

Bewezen betrouwbare en solide
oplaadtechnologie



TwinTM

Solide metalen behuizing

Dubbele hevelsluiting 
voor netbeheerder

en onderhoudspartij

Bedieningspaneel voorzien 
van een RFID kaartlezer

Type 2 sockets

Ingebouwde beveiliging
De Twin is voorzien van alle 
noodzakelijke beveiliging. Met 
de geïntegreerde Grid Connection 
Box heeft de Twin relevante 
voorbeveiliging, waardoor kosten 
kunnen worden bespaard tijdens 
de installatie. 

Gebruiksvriendelijke bediening
Door duidelijke iconen en een pas-
lezer is de Twin gebruiksvriendelijk 
en is het laden snel te starten of 
te stoppen. Op de achtergrond 
biedt de Twin slimme functies 
voor het verrekenen van energie 
en borgen van de veiligheid.

Publiek laadstation
De Twin is een veel gezien 
laadstation op semi-openbare 
en publieke locaties. Dankzij zijn 
robuustheid en gebruiksgemak 
is de Twin een van de meest 
geïnstalleerde publieke 
laadpunten.

Het laadstation

Voor meer informatie ga naar: www.alfen.com/nl/oplaadpunten-ev

Eventuele wijzigingen en/of drukfouten nadrukkelijk voorbehouden

Alfen Charging Equipment 
Hefbrugweg 28  |  1332 AP Almere  |  Nederland
Postbus 1042  |  1300 BA Almere  |  Nederland

Sales support Charging Equipment: 036 54 93 402
Alfen: 036 54 93 400

www.alfen.com

1385x335x220 mm (HxBxD)

Vrije keuze laadabonnement
Alle laadpunten van Alfen zijn 
SIM-lock vrij. Dat houdt in dat u 
het laadabonnement kunt kiezen 
bij uw Service Provider naar 
voorkeur.

Slim laden
Met de volledig vernieuwde 
soft- en hardware, ondersteunt 
de Twin diverse functionaliteiten 
zoals OCPP 1.6 en Load 
Balancing.

Eenvoudige configuratie
Sluit de Twin tijdens de installatie 
aan op een laptop en pas de 
configuratie naar wens aan met 
onze gratis Service Installer 
configuratiesoftware. 


