Charge up at Work!
Intelligente E-Mobility laadoplossingen voor bedrijven

Efficiënt en duurzaam
laden van energie

Elektromobiliteit en hoogwaardige producten voor het professionele
laden maken uw wagenpark niet alleen economischer maar ook toekomstgericht. Terwijl werknemers of klanten op het parkeerterrein van
het bedrijf parkeren, worden hun auto’s efficiënt en gemakkelijk opgeladen. De bediening van de laadsystemen is heel eenvoudig en innovatief. Maar onze systeemoplossingen voldoen ook aan de hoogste
eisen met betrekking tot kwaliteit en betrouwbaarheid.
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Een uitgebreid gamma van oplossingen in ons productportfolio laat
een stapsgewijs opbouw van een laadinfrastructuur toe die speciaal
afgestemd is op uw bedrijf.
Naast de laadinfrastructuur bieden wij u ook een professionele,
cloud-gebaseerde oplossing voor het datamanagement aan. Wij en
ons netwerk van partners ondersteunen u ook bij planning, montage,
inbedrijfstelling en service.

www.chargeupyourday.nl

eMobility –
afgestemd op uw energieconcept

Als het om bedrijfsvoertuigen gaat richten ondernemingen zich steeds
meer op elektromobiliteit en intelligente laadoplossingen. Toon uw
medewerkers en klanten dat u de mobiliteit van uw bedrijf op een
toekomstgerichte en professionele manier benadert. De integratie
van elektrische voertuigen in uw eigen wagenpark bevordert het efficiënte concept voor energie- en milieubeheer van uw bedrijf.

Door gebruik te maken van duurzaam opgewekte energieën zoals
waterkracht, wind- en zonne-energie, verbetert u bovendien de
ecologische voetafdruk van uw bedrijf.

“Duurzaamheid in het bedrijf is voor mij
vanzelfsprekend. Daarom hebben we elektrische auto's opgenomen in onze wagenpark.”
Gerald, 52 jaar, ondernemer
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Waarop moeten ondernemers letten?

Er zijn verschillende aspecten waarmee rekening moet worden gehouden
als een bedrijf een vraaggerichte en toekomstvaste laadinfrastructuur wil
opbouwen. Wij vatten hieronder kort de belangrijkste aspecten samen.
Toegangsrechten. U kunt verschillende modi t.o.v. toegangsrechten voor
uw infrastructuur opgeven. Een permanent open toegang tot de laadpunten is ideaal als de stroom – zonder facturatie – uitsluitend beschikbaar
zal worden gesteld voor bezoekers- of bedrijfsvoertuigen. Met een lokaal
netwerkgebonden concept kunt u de toegang m.b.v. RFID-laadkaarten
organiseren, bijvoorbeeld als u een infrastructuur voor uw medewerkers
op een bepaalde locatie wilt opzetten. Een interregionaal netwerkgebaseerde oplossing biedt u de mogelijkheid om zowel verschillende locaties
als alle toegangsrechten centraal te beheren. Deze toewijzing van laadkaarten aan locaties wordt uitgevoerd via een datamanagement-systeem
op één centrale plaats.
Netwerkmogelijkheden. Als uw infrastructuur professioneel moet worden
beheerd, is het noodzakelijk om u laadsystemen en datamanagement-software tot een netwerk te combineren. De eMobility-gateway
van MENNEKES is hiervoor de ideale oplossing. De gateway kan
apparatuurgebonden (intern) of extern worden gebruikt om tot max. 16

laadpunten met behulp van een cloud-gebaseerd software-systeem tot
een netwerk te verbinden.
Energiemanagement. Daarnaast maakt de eMobility-gateway het mogelijk om het MENNEKES energiemanagement te gebruiken – de redenen spreken voor zichzelf: Elektrische voertuigen hebben een hoge
energiebehoefte. Als de stroomtoevoer in uw bedrijf niet voldoende is
om alle laadsystemen tegelijk met volle capaciteit te laden, kunt u de
veiligheid van uw bedrijf garanderen en dure stroompieken vermijden
door de stroomtoevoer dienovereenkomstig te regelen.
Facturatie en werking. De vraag is of u de geladen stroom gratis wilt
afgeven of factureren. Als de stroom kosteloos zal worden afgegeven,
bijvoorbeeld voor bezoekers, dan zijn andere oplossingen beschikbaar
die beter geschikt zijn dan modellen waarbij de geleverde stroom als
vast tarief (“flatrate”) of verbruiksafhankelijk (“kWh/tijdgebaseerd”) wordt
gefactureerd.
Het opbouwen van een op maat gemaakte laadinfrastructuur kan soms
complex zijn. Wij begeleiden u op de weg naar elektromobiliteit en
bieden professionele en modulaire oplossingen van een enkele bron.

“Als ondernemer waardeer ik de flexibiliteit van MENNEKES. We zijn
met 10 laadstations begonnen en plannen momenteel de uitbreiding
naar een complexere laad-infrastructuur. De MENNEKES producten
zijn zo ontworpen, dat je klein kunt starten – zonder specifiek netwerk
en beheer daarvoor. Wij willen deze nu met intelligente software-oplossingen verbinden en zo de werking professioneel organiseren. Vanaf het begin aan ontvingen we zeer goed advies en hebben
aan alles gedacht. Wij zijn klaar voor de toekomst!”
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Modulair productportfolio –
perfect voor bedrijven

Met MENNEKES heeft u een sterke partner inzake elektromobiliteit
aan uw zijde. Vanaf het eerste overleg via de keuze van de juiste
laadsystemen en softwareoplossingen tot planning, montage, onderhoud en service, alsmede de overdracht aan exploitanten, bieden wij
en ons partnernetwerk oplossingen uit één hand.

Dit resulteert in een portfolio op maat van uw behoeften, dat intelligente oplossingen biedt voor uw elektromobiliteitsvraagstuk.

Laadsystemen
Gebruiksvriendelijk, gemakkelijk,
veilig en intelligent: Laadoplossingen van MENNEKES

Alternatieve energieën
Maak gebruik van
een stroomleveringsovereenkomst voor
duurzame energiebronnen om uw
exploitantmodel te
realiseren. Wij bemiddelen u graag
naar de juiste
partners.

Alles uit één hand
Planning, montage, inbedrijfstelling, onderhoud en service

Klant

Connectiviteit
Verbinden van laadpunten voor aansluiting op een
backend of voor de
werking van het
MENNEKES energiemanagementsysteem.

Datamanagement
Professionele bediening van
uw intelligente laadinfrastructuur
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Afbeeldingsbron:
www.chargeupyourday.nl
alphabet Deutschland

Elektromobiliteit laden
met de veiligheid van professionals

Robuust, netwerk koppelbaar, toekomstbestendig, gebruiksvriendelijk
en aantrekkelijk ontwerp: MENNEKES biedt professionele oplossingen
voor uw individuele eisen. Alle producten zijn aansluitklaar bedraad en
bedrijfsklaar direct na de montage. Zij voldoen aan de eisen van internationale normen en zijn daarom betrouwbaar en vandalisme bestendig.

Onder “www.chargeupyourday.nl” kunt u de gewenste laadinfrastructuur met slechts een paar stappen plannen, volgens uw behoeften en
mogelijkheden. U kunt hier ook een vakbekwaam installateur in uw
buurt zoeken. Of raadpleeg een van onze MENNEKES kwaliteitspartners.

MENNEKES laadzuilen
2 laadpunten (max. 22 kW) per
zuil, met en zonder geïntegreerde
eMobility-gateway, individuele
bestickering mogelijk

MENNEKES wandlaadstation
Met en zonder geïnstalleerde
laadkabel, 1 laadpunt (maximaal
22 kW), individuele bestickering
mogelijk

AMTRON wandlader
Met en zonder geïnstalleerde laadkabel, geschikt voor wand- of vloermontage (accessoires benodigd), 1 laadpunt (maximaal 22 kW)

eMobility-gateway
Voor het verbinden van max. 16
laadpunten tot een netwerk, met
geïntegreerd lokaal energiemanagement, OCPP voor backendverbinding of lokaal gebruikersbeheer

Uitgebreide accessoires
Beschermdaken, groot gamma aan laadkabels, testapparatuur,
montage- en funderingsets
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Altijd de juiste oplossing
MENNEKES oplossing [1] – Stand alone

Het volgende is van toepassing voor elektromobiele wagenparken: Parkeren is het nieuwe opladen. Laadoplossingen die speciaal ontworpen
zijn voor uw bedrijf besparen niet alleen tijd, maar zijn vooral economisch.
MENNEKES biedt zowel complexe systemen alsook basisoplossingen
voor het opladen. Als u bijvoorbeeld op uw bedrijfsterrein een aparte
parkeerplaats heeft voor de bedrijfsleiding of klanten, of pas begint met
de opbouw van een laadinfrastructuur, raden we u aan om de laadoplossingen van de productgroepen “Smart” en “Premium” te gebruiken.

Dit heeft het voordeel dat het als een zelfstandig systeem kan worden
opgesteld dat perspectivisch – en bijv. via een software-backend – in
een netwerk kan worden opgenomen. Bij een centrale plaatsing tussen
twee parkeerplaatsen kunnen zelfs twee elektrische voertuigen
gelijktijdig worden geladen op de twee aanwezige laadplekken.
Raadpleeg de volgende pagina's voor meer informatie over de werking
van de laadinfrastructuur, met name pagina 13.

Extterrnal da
ata
a cen
nter

Smart

operating mode 1

Stand alone / Permanent authorization enabled

operating mode 2

Enabled for all charge cards

operating mode 3

Local organization charge cards / Whitelist

operating mode 4

Professional operation via chargecloud,
Management charging columns and users

operating mode 5

Integration of the charging columns in a
professional billing system,
including direct payment and roaming

locally
organized,
not networked

zcentrally
organized,
networked
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Altijd de juiste oplossing
MENNEKES oplossing [2] – “Master-Satellite”

In geval van grotere parkeerplaatsen voor medewerkers is het een
goed idee om de laadinfrastructuur tot een zogenaamde “Master-Satellite”-netwerk te verbinden. De “slimme” Smart laadzuil met geïntegreerde eMobility-gateway fungeert als “master” en kan tot max. 16
laadpunten tot een netwerk verbinden. De gateway biedt ook een lokaal
energiemanagement voor de gekoppelde laadinfrastructuur en kan
verbinding maken met een backend, bijv. chargecloud.

U kunt verschillende MENNEKES productgroepen met elkaar combineren om een complete eMobility-oplossing op maat voor uw bedrijf
samenstellen. Als u alleen het energiemanagement wilt gebruiken, is
het natuurlijk ook mogelijk om de laadoplossing zonder chargecloud
te gebruiken. Wij stemmen onze dienstverlening af op uw behoefte.
Let ook op de andere mogelijkheden voor het gebruik van uw laadinfrastructuur op pagina 13.

Extterrnal da
ata
a cen
nter

Prem
mium
m

Smart

Prem
mium
m

RS485 BUS | Topology: Line
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max. 16 charging points
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Altijd de juiste oplossing
MENNEKES oplossing [3] – verbinden met een
externe gateway
In ondergrondse garages heeft u vaak een slechte mobiele ontvangst
of beperkte ruimte om een Smart laadzuil op te zetten. Voor deze situaties bieden we een oplossing via een extern geïnstalleerde eMobility-gateway. Dit apparaat fungeert in deze samenstelling ook als master
en kan tot 16 laadpunten tot een netwerk verbinden. Het lokale
energiemanagement en de verbinding naar een backend (bijv.
chargecloud) kunnen ook worden geïmplementeerd.

Combineer verschillende MENNEKES producten met elkaar en bouw
een laadinfrastructuur op die rekening houdt met lokale omstandigheden en de eisen ter plaatse.
Wij helpen u graag om een laadinfrastructuur op maat te realiseren en
ontwikkelen een praktische en betrouwbare oplossing.

Extterrnal da
ata
a cen
nter

eMobillity
y
Gate
eway
y
Prem
mium
m

Prem
mium
m

Prem
mium
m
RS485 BUS | Topology: Line

max. 16 charging points
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chargecloud – laadinfrastructuur
beheren en professioneel gebruiken

Voor het gebruik van een netwerkgebaseerde laadinfrastructuur is de
chargecloud-software de perfecte service-oplossing. Deze stelt u in
staat om uw laadoplossingen professioneel te besturen en ondersteunt
de beoordeling door alle benodigde gegevens in realtime te verstrekken.

Met behulp van chargecloud regelt u de toegangsrechten van de gebruikers en organiseert u de technische werking van de laadinfrastructuur. Uitgebreide functies voor afstandsbediening, service en onderhoud helpen u om storingen te verhelpen. Gedetailleerde informatie
over chargecloud is te vinden op: www.chargecloud.de

AC

HTTPS

via Browser

OCPP

via LAN or GPRS
across VPN connection

RS485

BUS-Topology: Line
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DC

Exploitantmodellen met chargecloud.
Flexibiliteit dankzij netwerkgebaseerde
oplossingen.
Een netwerkgeschikte laadinfrastructuur, gecombineerd met chargecloud, biedt een breed scala aan gebruiksmogelijkheden. Wees uw
eigen exploitant en start met een kleine oplossing voor het beheer van
laadpunten en gebruikers m.b.v. het “Corporate Package” [1]. Of commercialiseer uw laadinfrastructuur met behulp van de packages “Business”, “Advanced” of “Enterprise” [2].

U kunt uw laadoplossingen ook door een dienstverlener laten beheren.
Profiteer van de ervaring van een professionele exploitant en maak
gebruik van zijn infrastructuur en servicediensten [3]. Wij helpen u graag
bij het zoeken naar de juiste partner. Het maakt niet uit welke weg u
neemt. Blijf flexibel vanaf het begin en vertrouw op de netwerkgeschikte oplossingen van MENNEKES.

operate yourself

foreign operation

1

2

3

No or flatrate billing

No, flatrate or consumptionbased billing

Your matching package:
„Corporate“

Your matching packages:
„Business“, „Advanced“ or
„Enterprise“

Hand over the operation

A service provider takes over the professional operation of the
charging infrastructure for you by using the chargecloud packages.
Functions like an app, Direct Payment and roaming are possible.
We help you to choose a suitable partner, take advantage of the
experience and the structure of a mobility service provider.

Explanation of chargecloud features:
Corporate

Business

Advanced

Enterprise

✓ = contain
X = not included
0 = optionally

E-Mobility basic functions

✓

✓

✓

✓

Includes all basic functions for the operation of charging infrastructure

CRM / contract managemet / pricing/
billing / reporting

X

✓

✓

✓

Comprehensive customer management, Establishment of pricing, billing
processes & reporting

Automatic billing

X

✓

✓

✓

Automatic generation and mailing of PDF invoices using Word templates

Payment by SEPA direct debit

X

✓

✓

✓

with own bank account (SEPA XML + account statement import)

Connection to payment service providers

X

X

✓

✓

Requirement for ad-hoc access, plus transaction costs

Ad-Hoc access (direct payment)

X

X

✓

✓

plus transaction costs at payment service providers

WhiteLabel-App

X

X

X

✓

chargecloud standard app in own design including updates

e-Roaming within chargecloud

✓

✓

✓

✓

normal transaction costs for providers

Number of customer accounts

unlimited

no additional fees per customer account

Number of charge cards

unlimited

no additional fees for managing RFID cards

Number of user accounts

100

additional user accounts on request

Full access to REST web services

X

✓

✓

✓

Standard web services included; Full access for connection to IT systems,
own app, etc.

External roaming via Hubject

0

0

0

0

plus Hubject fees

Externes Roaming via e-Clearing.net

0

0

0

0

plus fees from e-Clearing.net
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Volledige controle en bedrijfszekerheid
voor uw laadinfrastructuur

Beheer van toegangsrechten
Een modern management van een wagenpark betekent te allen tijde
een overzicht van de conditie en het gebruik van de laadinfrastructuur.
Een eenvoudige manier om het toegangsbeheer geleidelijk aan te
passen aan uw huidige behoeften is essentieel – vooral als u pas begint
uw elektromobiele wagenpark op te bouwen.
MENNEKES biedt oplossingen die te allen tijde kunnen worden geïmplementeerd, zonder noodzaak van een nieuwe hardware-installatie.
Zo is altijd een optimale aanpassing aan uw groeiende eisen mogelijk:
Stap 1: Laadoplossingen met open toegang, bijv. voor klanten en bezoekers
Stap 2: De toegang tot de laadpunten kan worden geregeld m.b.v.
RFID-kaarten (bijv. werknemer-ID's of uitgave van nieuwe laadkaarten).
Stap 3: Een overkoepelende backend organiseert de toegang tot de
laadinfrastructuur. Dit maakt het ook mogelijk om bedieningselementen
te implementeren, zoals smartphone apps of een web-gebaseerde
Ad-hoc toegang.

De toewijzing van laadcycli aan gebruikers (stappen 2 en 3) kan worden
gebruikt als basis voor facturatie. Zo houdt u volledige controle over uw
laadinfrastructuur, het gebruik ervan en de gebruikerstoegang.
Bedrijfszekerheid en kostenbeheersing
Gedurende perioden wanneer veel van uw voertuigen gelijktijdig worden opgeladen, heeft u bedrijfszekerheid nodig. Zolang voldoende
stroom beschikbaar is voor alle aangesloten voertuigen, kunnen deze
met volle capaciteit worden opgeladen. Als de som van alle stroomwaarden van alle gebruikte laadpunten de gespecificeerde maximale
stroomwaarde overschrijdt, wordt het MENNEKES energiemanagement
geactiveerd. Dit vermindert de laadstromen voor de gebruikte laadpunten. Daarnaast is gewaarborgd dat de instelbare minimale stroomwaarde bij geen laadpunt wordt onderschreden. MENNEKES producten
zorgen voor een hoge beschikbaarheid en bedrijfszekerheid.
Bovendien worden extreem dure piekbelastingen van de elektriciteitsaansluiting vermeden.
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MENNEKES, een sterke partner

Of u nu een zelfstandige oplossing of een netwerkgebaseerde laadinfrastructuur wilt opbouwen: Dankzij onze ervaring met industrieel
contactmateriaal kennen we de gebruiksomstandigheden voor binnenen buitengebruik. Betrouwbaarheid en bedrijfszekerheid zijn twee
essentiële eisen voor een professionele laadinfrastructuur. Als uw
laadstations niet werken, kunt u geen voertuigen laden. MENNEKES is
een pionier van moderne elektromobiliteit en heeft tot op heden meerdere duizend laadpunten geleverd, waarvan veel netwerkgebaseerde systemen zijn.

Naast de hardware voor verschillende toepassingsgebieden in de publieke en semi-publieke ruimte, biedt MENNEKES en het partnernetwerk ondersteuning in planning, montage, inbedrijfstelling en onderhoud. Sinds 2016 heeft MENNEKES, samen met powercloud GmbH en
RheinEnergie, de modulaire cloud-gebaseerde softwareoplossing
“chargecloud” ontwikkeld voor de exploitatie van laadpunten, beheer
van klanten en facturatie van laadcycli. Als het gaat om intelligente
laadoplossingen, vertrouwen veel bedrijven op de professionaliteit en
competentie van MENNEKES.
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Aloys-Mennekes-Straße 1
57399 Kirchhundem
GERMANY
Tel.:
Fax:

+ 49 (0) 27 23 / 41-1
+ 49 (0) 27 23 / 41-214

www.MENNEKES.de
www.chargeupyourday.nl

Wijzigingen voorbehouden. Voor drukfouten zijn wij niet aansprakelijk.

MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Industrial plugs and sockets

