Smarte og innovative
ladesystemer for elbil

Energiplan tilbyr skalerbare ladeløsninger for elbil. Vi leverer unike totalpakker til
næringsbygg, boligselskaper og privatmarked, med energianalyse, rådgivning og forvaltning av

strømavtaler/nettleie. Det sikrer en helhetlig løsning og optimalisert strømforbruk.
Våre ladeløsninger er skalerbare og passer for alle typer parkeringsanlegg, enten du ønsker delte
eller dedikerte ladepunkter. Vi kan også integrere andre typer ladestasjoner i pakkene våre, og
fortsatt ivareta hensyn til laststyring, GDPR og IT-sikkerhet.
I tillegg leverer vi fullservice backoffice-rutiner, inkludert ferdig avregning av forbruk, betaling av
strømforbruk, forbruksfakturering, samt enkel administrasjon og forbruksoversikt.

Standardløsninger fra 7-22 kW

Fleksible systemer

Våre løsninger har kapasitet fra 7,0 kW og
er fullt skalerbare.

Lad med mobilapp og
betal med RFID eller kredittkort – valget er
ditt.

Sikker lading
Dynamisk laststyring med sikker
norskutviklet programvare oppdatert
iht. GDPR.

Fremtidsrettet
Tilrettelagt for solcelleteknologi,
kraftmagasinering og
nye normer i NEK400.

Full kontroll
Komplett drift- og administrasjonssystem
med dashboard og rapporter.

Ønsker du et uforpliktende løsningsforslag? Ta kontakt med oss:
Tel: (+47) 67 49 83 00

Adresse Oslo-området:
Strandveien 37, 1366 Lysaker

Adresse Bergen:
Vågsgaten 12 , 5160 Laksevåg

Intelligent lading
med EN+
ladesystemer
EN+ er siste generasjons intelligente
ladesystemer for bruk i private og
offentlige miljøer. Ladeløsningene kan
benyttes på eksisterende infrastruktur
som stolper, vegger og parkeringsplasser.
Løsningene leveres med AC-ladekontroll,
måling, elektrisk sikkerhetsdesign og
beskyttelse. EN+ kan styres fra mobilapp
og støtter fleksible betalingsløsninger
som RFID og kredittkort.

Hvorfor EnergiPlan?

•
•
•
•
•
•

Full utnyttelse av el-kapasitet ved bruk av
intelligente ladeløsninger
Skalerbare løsninger som kan utvides etter
behov
Rettferdig forbruk, oversikt og enkel
fakturering
Standardiserte kontakter, integrerte sikringer
og jordfeilbrytere gir høy sikkerhet ved lading
Sikre og fleksible løsninger som overvåker og

optimaliserer lastbalanseringen
Betalingsløsninger tilpasset alle behov i ulike
markeder

Ønsker du et uforpliktende løsningsforslag? Ta kontakt med oss:
Tel: (+47) 67 49 83 00
E-post: post@energiplan.com

Adresse Oslo-området:
Strandveien 37, 1366 Lysaker

Adresse Bergen:
Vågsgaten 12 , 5160 Laksevåg

