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Elvi met vaste kabel
De EVBox Elvi V3 is onze nieuwste generatie Elvi. De Elvi V3-modellen beschikken o.a.
over vernieuwde connectoren en worden in een nieuwe verpakking geleverd. Deze
generatie Elvi is te bestellen vanaf 1 april 2022 en vervangt voorgoed alle modellen van
de Elvi V2 per ingang van 29 april 2022. Elk pakket bevat een muurbevestiging en
laadstation. Let op: de laadkabel en kabelhouder zitten niet in dit pakket en dienen
afzonderlijk te worden besteld.

Modellen

Elvi met een vaste kabel is beschikbaar in de volgende uitvoeringen:
Wi-Fi Only
Wi-Fi + kWh-Meter + UMTS

Kleuren

Elvi is beschikbaar in 2 kleuren: Polar White en Misty Black.
Voor Misty Black kies “-10” aan het eind van het artikelnummer. Voorbeeld: E3320-A450X-10.3
Voor Polar White kies “-11” aan het eind van het artikelnummer. Voorbeeld: E3320-A450X-11.3

Dynamic Load Balancing

Elk model is geschikt voor Dynamic Load Balancing (DLB) en kan via een optionele module worden geactiveerd.
Om Dynamic Load Balancing te activeren, communiceert de Elvi met desbetreffende module, welke beschikbaar
is als een aparte accessoire en niet standaard bij dit pakket en desbetreffende prijs is inbegrepen. Gelieve
contact op te nemen met jouw EVBox-contactpersoon voor meer details.

Wi-Fi Only

Dit Elvi model heeft een Wi-Fi/Bluetooth-verbinding.
Artikel nr.
Kabel Type 2
E3320-A450X-XX.3 +
CM3326-T2
E3320-A450X-XX.3 +
CM3166-T2
E3320-A450X-XX.3 +
CM1326-T2

Interne beveiliging

Output

6 mA DC

22 kW

Kabellengte
6m

6 mA DC

11 kW

6m

6 mA DC

7,4 kW

6m

excl. BTW

€ 670,€ 280,€ 670,€ 230,€ 670,€ 180,-

Wi-Fi + kWh-Meter + UMTS
Dit Elvi model heeft een UMTS-modem voor Europa, plus een Wi-Fi/Bluetooth-verbinding en een gecertificeerde
kWh-meter (MID).
Artikel nr.
Kabel Type 2
E3320-A555X-XX.3 +
CM3326-T2
E3320-A550X-XX.3 +
CM3166-T2
E3320-A555X-XX.3 +
CM1326-T2

Interne beveiliging

Output

6 mA DC

22 kW

Kabellengte
6m

6 mA DC

11 kW

6m

6 mA DC

7,4 kW

6m
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excl. BTW

€ 965,€ 280,€ 965,€ 230,€ 965,€ 180,-
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Elvi Socket (zonder vaste kabel)
Elvi Socket komt standaard met 3-Fase 32 A capaciteit en kan tot 22 kW leveren. Bij elk
pakket krijg je het volgende: Elvi muurbevestiging + Elvi laadstation + Type 2 contact.

Modellen

Elvi Socket is beschikbaar in de volgende uitvoeringen:
Wi-Fi Only
Wi-Fi + kWh-Meter + UMTS

Kleuren
Elvi is beschikbaar in twee kleuren: Polar White en Misty Black.
Voor Misty Black kies “-10” aan het eind van het artikelnummer. Voorbeeld: E3321-A4502-10.3
Voor Polar White kies “-11” aan het eind van het artikelnummer. Voorbeeld: E3321-A4502-11.3

Dynamic Load Balancing

Elk model is geschikt voor Dynamic Load Balancing (DLB) en kan via een optionele module worden geactiveerd.
Om Dynamic Load Balancing te activeren, communiceert de Elvi met desbetreffende module, welke beschikbaar
is als een aparte accessoire en niet standaard bij dit pakket en desbetreffende prijs is inbegrepen. Gelieve
contact op te nemen met jouw EVBox-contactpersoon voor meer details.

Artikel nr.

Omschrijving

Interne beveiliging

Output

excl. BTW

E3321-A4502-XX.3
E3321-A5552-XX.3

Wi-Fi Only
Wi-Fi + kWh-meter + UMTS

6 mA DC
6 mA DC

22 kW
22 kW

€ 850,€ 1.145,-

EVBox Manufacturing B.V. | Kabelweg 47 | 1014 BA Amsterdam
Alle prijzen onder voorbehoud. Vragen? Ga naar evbox.nl/support | oktober 2022

3

Elvi laadkabels
Elvi komt niet standaard met een vaste laadkabel. De kant van de kabel die in de Elvi gaat, is speciaal gemaakt
voor het Elvi model. Terwijl het type contact aan de andere kant afhankelijk is van uw auto. Deze kant kan worden
uitgerust met een type 1 of type 2 kabel.
EVBox laadkabels zijn conform de IEC 61851-1 standaard en worden geproduceerd overeenkomstig de IEC
62196-2 standaard. Alle EVBox laadkabels zijn compatibel met Mode 3 ISO 17409 laadstations.
EVBox laadkabels worden geassembleerd via een geautomatiseerd proces waarbij geen enkele schroef van pas
komt. Door het gebruiken van rubber en composiet van hoge kwaliteit, blijft elke laadkabel flexibel onder de
meest extreme omstandigheden (bijv. extreme koude en warmte). EVBox laadkabels zijn getest en goedgekeurd
door TÜV en komen alle standaarden en vereisten tegemoet zoals hierboven beschreven. Aan het eind van elke
productieprocedure, wordt iedere kabel individueel nog eens uitvoerig getest.
Artikel nr.

Capaciteit

Type 2 laadkabel
CM3326-T2

Kabellengte

excl. BTW

22 kW (3P-32A)

6m

CM3166-T2

11 kW (3P-16A)

6m

€ 230,-

CM1326-T2

7,4 kW (1P-32A)

6m

€ 180,-

€ 280,-

Toevoegingen
Kabelhouder
De kabelhouder helpt u bij het opbergen van uw laadkabel. Makkelijk te installeren, waarvoor u geen installateur
nodig heeft.

Artikel nr.
290135

Omschrijving
Elvi kabelhouder

excl. BTW
€ 55

Paal
De Elvi paal heeft een strak design en is gemaakt van roestvrijstaal. Het biedt de mogelijkheid om je
laadkabel op te bergen. Perfect om uw Elvi in de bodem (buiten) of op de grond te monteren.

Artikel nr.
290140
290141

Omschrijving
Elvi paal (met voet)
Elvi paal (in bodem geplaatst)
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excl. BTW
€ 150
€ 225
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BusinessLine met dubbele connector
Standaardlevering:
Materiaal:
Afmetingen:
Kap (RAL-kleur):
Specificaties:

Standaard leverbaar met connector (Type 2)
Polycarbonaat; schok- en vuurbestendig
600 x 255 x 205 mm (één connector)
600 x 255 x 410 mm (twee connectors)
Keuze uit 3 standaardkleuren (niet standaard bij station inbegrepen)
kWh-meter (MID), RFID, Wi-Fi, Bluetooth, LTE (4G)

Standaardkap
Artikelnr.
705017-M
707016-M
709016-M

(RAL 5017, Blauw)
(RAL 7016, Antracietgrijs)
(RAL 9016, Wit)

excl. BTW
€ 70 ,€ 70 ,€ 70 ,-

Mogelijkheden i.c.m. abonnement

Beperkingen

√ Online inzicht in verbruik
√ LED ring dimbaar/tijdschakeling
√ Verbruikskosten verrekenen
√ Gastgebruik mogelijk (tarieven instellen)
√ Keuze uit 4 EVBox Everon-abonnementen

- Geen vaste kabels mogelijk
- Tot 20 connectors per Hub-Satellite netwerk
- Niet te combineren met 3e generatie model

BusinessLine dubbele connector (Type 2) | Hub
Een Hub-laadstation staat in verbinding met EVBox Everon waardoor de firmware op afstand geüpgraded
kan worden.
Artikelnr.
B1322-E1801

Input
2 x 7.4 kW (1F-32A)

Output
2 x 7.4 kW

B3162-E1801

2 x 11 kW (3F-16A)

2 x 11 kW

B3162-E1901

1 x 22 kW (3F-32A)

2 x 11 kW

B3322-E1801

2 x 22 kW (3F-32A)

2 x 22 kW
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Beveiliging
RCBO Aardlekautomaat
(RCD 30mA AC / MCB)
+ DC-lekdetectie 6 mA
RCBO Aardlekautomaat
(RCD 30mA AC / MCB)
+ DC-lekdetectie 6 mA
RCBO Aardlekautomaat
(RCD 30mA AC / MCB)
+ DC-lekdetectie 6 mA
RCBO Aardlekautomaat
(RCD 30mA AC / MCB)
+ DC-lekdetectie 6 mA

excl. BTW
€ 2.255 ,-

€ 2.455 ,-

€ 2.455 ,-

€ 2.655 ,-
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BusinessLine dubbele connector (Type 2) | Satellite
Satellite-laadstations communiceren online via de modem van het Hub-laadstation. Er is dus altijd een Hublaadstation nodig waar de Satellite mee wordt verbonden.
Artikelnr.
B1322-E5801

Input
2 x 7.4 kW (1F-32A)

Output
2 x 7.4 kW

B3162-E5801

2 x 11 kW (3F-16A)

2 x 11 kW

B3162-E5901

1 x 22 kW (3F-32A)

2 x 11 kW

B3322-E5801

2 x 22 kW (3F-32A)

2 x 22 kW
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Beveiliging
RCBO Aardlekautomaat
(RCD 30mA AC / MCB)
+ DC-lekdetectie 6 mA
RCBO Aardlekautomaat
(RCD 30mA AC / MCB)
+ DC-lekdetectie 6 mA
RCBO Aardlekautomaat
(RCD 30mA AC / MCB)
+ DC-lekdetectie 6 mA
RCBO Aardlekautomaat
(RCD 30mA AC / MCB)
+ DC-lekdetectie 6 mA

excl. BTW
€ 2.155 ,-

€ 2.355 ,-

€ 2.355 ,-

€ 2.555 ,-
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BusinessLine met één connector
Standaardlevering:
Materiaal:
Afmetingen:
Kap (RAL-kleur):
Specificaties:

Standaard leverbaar met connector (Type 2)
Polycarbonaat; schok- en vuurbestendig
600 x 255 x 205 mm (één connector)
600 x 255 x 410 mm (twee connectors)
Keuze uit 3 standaardkleuren (niet standaard bij station inbegrepen)
kWh-meter (MID), RFID, Wi-Fi, Bluetooth, LTE (4G)

Standaardkap
Artikelnr.
705017-M
707016-M
709016-M

(RAL 5017, Blauw)
(RAL 7016, Antracietgrijs)
(RAL 9016, Wit)

excl. BTW
€ 70 ,€ 70 ,€ 70 ,-

Mogelijkheden i.c.m. abonnement

Beperkingen

√ Online inzicht in verbruik
√ LED ring dimbaar/tijdschakeling
√ Verbruikskosten verrekenen
√ Gastgebruik mogelijk (tarieven instellen)
√ Keuze uit 4 EVBox Everon-abonnementen

- Geen vaste kabel mogelijk
- Tot 20 connectors per Hub-Satellite netwerk
- Niet te combineren met 3e generatie model

BusinessLine enkele connector (Type 2) | Hub

Een Hub-laadstation staat in verbinding met EVBox Everon waardoor de firmware op afstand geüpgraded
kan worden.
Artikelnr.
B1321-E1801

Input
7.4 kW (1F-32A)

Output
7.4 kW

B3161-E1801

11 kW (3F-16A)

11 kW

B3321-E1801

22 kW (3F-32A)

22 kW

BusinessLine enkele connector (Type 2) | Satellite

Beveiliging
RCBO Aardlekautomaat
(RCD 30mA AC / MCB)
+ DC-lekdetectie 6 mA
RCBO Aardlekautomaat
(RCD 30mA AC / MCB)
+ DC-lekdetectie 6 mA
RCBO Aardlekautomaat
(RCD 30mA AC / MCB)
+ DC-lekdetectie 6 mA

excl. BTW
€ 1.225 ,-

€ 1.325 ,-

€ 1.425 ,-

Satellite-laadstations communiceren online via de modem van het Hub-laadstation. Er is dus altijd een Hublaadstation nodig waar de Satellite mee wordt verbonden.
Artikelnr.
B1321-E5801

Input
7.4 kW (1F-32A)

Output
7.4 kW

B3161-E5801

11 kW (3F-16A)

11 kW

B3321-E5801

22 kW (3F-32A)

22 kW
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Beveiliging
RCBO Aardlekautomaat
(RCD 30mA AC / MCB)
+ DC-lekdetectie 6 mA
RCBO Aardlekautomaat
(RCD 30mA AC / MCB)
+ DC-lekdetectie 6 mA
RCBO Aardlekautomaat
(RCD 30mA AC / MCB)
+ DC-lekdetectie 6 mA

excl. BTW
€ 1.125 ,-

€ 1.225 ,-

€ 1.325 ,-
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Accessoires
RVS-paal voor BusinessLine
Artikelnr.
290150
290305
290600
290165
290190

Model
Combipaal
Combipaal
Wandbeugel (B-Line)
+ Adapterkit BusinessLine
+ Afstandshouder muur

Lengte
1900 mm
1400 mm
-

Montage
in de grond
op de grond
aan de muur

excl. BTW
€ 170,€ 170,€ 275,€ 50,€ 50,-

Verkeersborden en toebehoren

Het verkeersbord is eenvoudig aan de RVS-paal te bevestigen door middel van aluminium scharnierbeugels.
Artikelnr.
265011
265013
265030
265033
265022

Omschrijving
Verkeersbord 40 x 60 cm
Verkeersbord 40 x 80 cm + 2 pijlen
2x scharnierbeugel t.b.v. enkel bord
2x scharnierbeugel t.b.v. dubbel bord
4 beugels voor muurbevestiging

excl. BTW
€ 95,€ 130,€ 25,€ 40,€ 25,-

Technische accessoires en diensten
Artikelnr.

Omschrijving

470050
470040

Externe modemkast
Connector set t.b.v. Hub / Satellite configuratie
(inbegrepen bij bestelling van een Satellite uitvoering)
Set afsluitweerstand Hub-Satellite verbinding (120 Ohm)

470041

EVBox Manufacturing B.V. | Kabelweg 47 | 1014 BA Amsterdam
Alle prijzen onder voorbehoud. Vragen? Ga naar evbox.nl/support | oktober 2022

excl. BTW
€ 95,€ 15,€ 10,-
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Laadkabels
Alle laadstations in de Benelux zijn voorzien van een (Type 2) contactdoos. Dit betekent dat elke laadkabel
aan één kant voorzien is van een (Type 2) stekker, namelijk aan de kant van het laadstation. De andere zijde
van de laadkabel, het uiteinde dat in de auto gaat, is afhankelijk van het type stekker van uw auto (Type 1 of
Type 2).

Veiligheid

De laadkabels van EVBox zijn geschikt voor elektrische voertuigen volgens normering IEC 61851-1 en
geassembleerd volgens normering IEC 62196-2. Ze zijn geschikt voor gebruik i.c.m. Mode 3 oplaadstations
onder ISO 17409.

Unieke kenmerken

De laadkabels van EVBox worden via een geautomatiseerd proces geassembleerd, daarbij wordt er geen
gebruik gemaakt van schroeven. Het ‘moment’ (newtonmeter) waarmee de kabel over de volledige lengte
van de montage-bus wordt aangeperst, is machinaal geregeld; dit zorgt voor een identieke en
gelijkwaardige stroomgeleiding.
De stekker van de laadkabel wordt in zijn geheel afgegoten met een speciaal ontwikkelde
warmtegeleidende pasta. Deze zorgt voor een geleidelijke en snelle afvoering van warmte via de behuizing.
De warmteafvoer is hierdoor optimaal en waarborgt de laagste temperatuurontwikkeling van de kabel en
de connector.
Hierdoor wordt de veiligheid optimaal gewaarborgd.
Door gebruik van hoogwaardig rubber en composieten blijft de kabel soepel onder de meest extreme
omstandigheden (zoals extreme warmte en koude weersomstandigheden).
De kabels van EVBox zijn getest en goedgekeurd door de TÜV en voldoen aan alle geldende normering
zoals hierboven vermeld. Na beëindiging van het productieproces wordt elke laadkabel uitvoerig getest.

Artikelnr.
C1326-T2T2-10
C3166-T2T2-10
C3326-T2T2-10

Capaciteit
1F-32A
3F-16A
3F-32A

Stekker
Type 2 ->
Type 2 ->
Type 2 ->

Type 2
Type 2
Type 2

EVBox Manufacturing B.V. | Kabelweg 47 | 1014 BA Amsterdam
Alle prijzen onder voorbehoud. Vragen? Ga naar evbox.nl/support | oktober 2022

Lengte
6m
6m
6m

excl. BTW
€ 214,€ 224,€ 329,-
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Abonnementen
EVBox Everon helpt u met het volgen, beheren en optimaliseren van alle laadsessies, waar u ook bent! Het
is belangrijk om met onze software te verbinden, zodat wij uw laadstation(s) met firmware-updates en
troubleshooting kunnen ondersteunen.

-

De prijzen en functionaliteiten van ieder abonnement op deze slide zijn uitsluitend ter informatie,
hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
De prijzen en functionaliteiten die zichtbaar zijn binnen het EVBox Everon-platform zelf, ten tijde
van abonneren, zijn altijd het uitgangspunt.
Er zijn limieten van toepassing aan de tarieven per kWh die u kunt instellen voor stroomdoorgifte.
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Laadpas en sleutelhanger
Bij de bestelling van een laadstation wordt standaard één EVBox
laadpas meegeleverd. Extra EVBox laadpassen en sleutelhangers voor

uw eigen laadstation(s) kunt u aanvragen.
Onze passen zijn ook te gebruiken bij alle openbare laadpalen in de
Benelux en binnen het EVBox netwerk in het buitenland.
Wist u dit? Met een laadpas van EVBox maakt u altijd gebruik van

groene stroom op openbare laadpunten in de Benelux! U heeft
daarvoor een laadpas-abonnement nodig van € 2 per maand (excl. btw).
De verrekening van de laadtransacties gebeurt maandelijks volledig
automatisch.
Op verzoek kunnen wij laadpassen leveren die u in staat stellen naast
elektrisch laden, tevens brandstof af te rekenen. Voor meer informatie
en het bestellen van een laadpas gaat u naar:
https://evbox.com/nl-nl/laadpassen

Artikelnr.

Omschrijving

excl. BTW

999670

Laadpas

gratis

999675

Sleutelhanger

gratis

Auteursrechten © 2022 EVBox Manufacturing B.V. Elvi®, EVBox® en het EVBox logo zijn geregistreerde handelsmerken. Alle rechten
voorbehouden. EVBox heeft dit document met uiterste precisie samengesteld, maar kan niet garanderen dat de gegeven informatie
volledig gevrijwaard is van gebrekkigheden. EVBox is niet aansprakelijk voor mogelijke gebrekkigheden. Alle specificaties zijn
schattingen. De garantievoorwaarden zijn weergegeven in de Algemene voorwaarden van EVBox. EVBPI_CMS_NL_072022 © EVBox
Manufacturing B.V.
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