Compact. Praktisch.
Premium!
NIEUW
AMTRON® COMPACT – DE HOMECHARGER VAN MENNEKES

Mobiliteit van morgen
nu al bij u thuis.
Bent u van plan over te stappen op elektrisch vervoer?
U zoekt naar een geschikte laadoplossing voor een
elektrisch voertuig? U zoekt premium-kwaliteit en een
toekomstbestendige oplossing? Dan hebben wij van
MENNEKES de passende home-oplossing "Made in
Germany" voor u!
AMTRON® Compact – de homecharger van MENNEKES!
Want – Uw elektromobiliteit begint thuis!
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AMTRON® Compact
De homecharger
van MENNEKES.
Compact. Praktisch – Premium!
We hebben onze Premium-lijn AMTRON® uitgebreid
met een aantrekkelijke home-oplossing. De AMTRON®
Compact combineert een compacte variatie van het
hoogwaardige AMTRON®-design met een functie-focus, die
toekomstbestendigheid biedt door voertuigcompatibiliteit

NIEUW

en een laadvermogen van 11 kW, wat ideaal is voor
privétoepassingen. Leef uw elektromobiele levenswijze
zonder compromissen. Combineer de premium-kwaliteit van
de AMTRON®-lijn met de eenvoud van een functionaliteit, die
precies is toegesneden op uw thuisbehoeften.

Compact.
• compacte bouwvorm - geschikt voor bijv. krappe garagesituaties
• 5 m vast aangesloten kabel type 2
• door IP54-beschermingsgraad behuizing ook buitenmontage mogelijk

Praktisch.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

toekomstbestendige oplossing door compatibiliteit met alle nieuwe voertuigen
hantering geschikt voor dagelijks gebruik door geïntegreerd kabelmanagement
laadvermogens tot 3,7 kW (1 f) / 11 kW (3 f)
gewoon insteken en laden (geen autorisatie vereist)
eenvoudige montage dankzij kabelinvoer van boven, onder en achter
gering stand-by-verbruik
geïntegreerde DC-foutstroomherkenning
extra bescherming van de huisinstallatie door eenvoudig gestuurd laden mogelijk
statusinformatie gemakkelijk afleesbaar

Premium!
•
•
•
•
•

modern design
hoogwaardige MENNEKES-kwaliteit
temperatuurregistratie in de behuizing, zodoende geen oververhitting
veilig gebruik & verhoogde levensduur
advies, installatie en service via een groot netwerk van MENNEKESgeschoolde installateurs
• verder informatie vindt u op www.chargeupyourday.nl. Als u een
betrouwbare partner zoekt kunt u contact opnemen met Hateha B.V. Zie
achterzijde voor de contactgegevens.

Bestelnummer AMTRON® Compact: 121001205
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Hateha
Elektrotechnische Handelsonderneming B.V.
Postbus 111
2394 ZG HAZERSWOUDE-RIJNDIJK
NEDERLAND
Phone: + 31 71 341-9009
info@hateha.nl

MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Aloys-Mennekes-Straße 1
57399 KIRCHHUNDEM
GERMANY
Phone: + 49 2723 41-1
Fax:

+ 49 2723 41-214

www.chargeupyourday.nl

Wijzigingen voorbehouden. Wij zijn niet aansprakelijk voor drukfouten

Vertegenwoordiging voor Nederland:

