
Bij het realiseren van 
laadvoorzieningen voor 
Elektrische Voertuigen (EV) 
wordt vaak gedacht aan hoge 
vermogens. Gelukkig worden 
er in Nederland steeds meer 
voorzieningen gerealiseerd 
waardoor u vrijwel overal kunt 
opladen. 

Desondanks wilt u als vastgoedeigenaar of 

-beheerder altijd een oplaadmogelijkheid 

kunnen bieden aan huurders. Als er sprake 

is van weinig beschikbaar vermogen 

moeten er soms grote investeringen 

uitgevoerd worden voor een nieuwe 

aansluiting, upgrade van uw aansluiting 

of installatie-aanpassingen. Dankzij het 

Qcharge totaalconcept met ZapCharger 

Pro oplaadpunten voor dynamisch 

laden, zijn deze aanpassingen verleden 

tijd. Dit is mogelijk zonder nieuwe 

installatiewerkzaamheden: u hoeft alleen 

maar een vermogensmodule te plaatsen!

MET QCHARGE APM
SLIMMER OPLADEN

UPGRADE 
NU!

https://www.eleqtron.nl/producten/qcharge-totaalconcept/
http://www.eleqtron.nl


VERBORGEN VERMOGEN
Maar er zijn nog meer mogelijkheden. In 

een gebouw zit veel ‘verborgen vermogen.’ 

Denk hier aan liften, airconditioning units en 

pompen die niet altijd hoeven te werken. 

Of aan verlichting in uw parkeergarage die 

’s avonds uit gaat. Hoe mooi zou het zijn 

om dit gereserveerde vermogen, dat niet 

gebruikt wordt, toch te gebruiken voor uw 

laadvoorziening! Dit kan nu met Qcharge APM!  

QCHARGE APM
Met Qcharge APM wordt het 

stroomverbruik gemeten van het gehele 

gebouw. Als u minder stroom verbruikt, 

wordt er automatisch meer vermogen 

toegevoegd aan het EV-laadsysteem. Via 

een gecertificeerde energiemeter die op 

het moederbord van het ZapCharger Pro 

oplaadpunt is geïnstalleerd, ontvangt het 

ZapCloud platform de meetgegevens 

rechtstreeks via de installatie van het 

gebouw. Hiermee wordt de laadstroom 

continu aangepast in de laadpunten. 

De energiemeter kan tegelijk met 

de elektrische infrastructuur worden 

geïnstalleerd of eenvoudig achteraf 

worden ingebouwd. Hierbij moet de 

infrastructuur voldoende gedimensioneerd 

zijn om de capaciteit te vergroten.

ONZE WERKWIJZE
•  In overleg met u analyseren we het 

energieverbruik van uw vastgoedobject. 

•  Dankzij onze forecast tool kunnen we 

een gewenste eindsituatie bepalen.  

Met behulp van het dynamisch laden is 

deze situatie vrijwel altijd mogelijk.

•  Als blijkt dat er te weinig vermogen 

beschikbaar is, verricht Eleqtron een 

vermogensonderzoek. Voor een 

periode van zeven dagen meten we het 

energieverbruik van uw gebouw. We 

kijken naar het energiepatroon en naar 

het daadwerkelijk verbruik ten opzichte 

van het gereserveerd vermogen. 

Hierbij stelt Eleqtron een rapportage op 

waarmee er een advies wordt gegeven. 

De kosten voor dit onderzoek bedragen 

€ 1750,-. 

•  Als uiteindelijk de Qcharge 

installatie gerealiseerd wordt in uw 

vastgoedobject, vervallen deze kosten. 

Als onderdeel van Qcharge APM 

ontvangt u een rapport waarmee u 

inzicht heeft in uw vermogensverbruik. 

Qcharge APM heeft een instapvergoeding 

en een maandelijkse verrekening (vanaf  

1 januari 2019). Deze maandelijkse kosten 

worden verrekend in verband met actieve 

monitoring. De hoogte van het bedrag is 

afhankelijk van het aantal oplaadpunten. 

VOORDELEN QCHARGE APM
•  Slimmer opladen van elektrische 

voertuigen

•  Verbetering van de klanttevredenheid 

bij uw gebruikers van elektrische 

voertuigen

•  Geen grote investeringen of 

aanpassingen elektrotechnische 

installatie nodig

•  Continue monitoring via het ZapCloud 

platform
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