
Hét ondergrondse laadstat ion voor elektr ische auto’s

i n v i s i b l y  p r e s e n t

Eenvoudige bediening met de StreetPlug App



Elektrisch rijden bevindt zich 
in een stroomversnelling.  

De StreetPlug is hét 
innovatieve ondergrondse 

laadstation van de toekomst. 
Zo maakt de StreetPlug 
het mogelijk dat u thuis 
of onderweg zorgeloos 

kunt laden met een aantal 
belangrijke voordelen:

SLIM 
DESIGN

• Duurzaam straatbeeld van de toekomst
 Discreet ondergronds weggewerkt
• Compacte en moderne uitstraling
 Slim en uniek design
• Gebruikersgemak
 Eenvoudige bediening met de StreetPlug App
• Veiligheid
 Semi-automatische sluiting van de deksel met  
 slotvergrendeling
• Hoge belastbaarheid en anti-vandalisme
 Robuust deksel met slotvergrendeling
• Watermanagementsysteem
 Zorgt voor een snelle en veilige afvoer van water
• Multifunctionele toepassing
 Aansluiting van andere elektrische apparatuur is 
 mogelijk door twee verschillende stekkersystemen



EIGENSCHAPPEN
Duikerklok
De StreetPlug is voorzien van een duikerklok. Alle elektronische delen bevinden zich in een 
luchtbel wanneer de StreetPlug gesloten is.

Elektrische componenten
Het tweestekkersysteem bestaande uit een type 2 (Mennekes) en een Schuko stopcontact 
maakt multifunctioneel laden mogelijk. Ze zijn ingebouwd in een waterbestendige behuizing 
met IP-waarde 67.

Watermanagementsysteem
Het hydroblok onder de StreetPlug zorgt voor een snelle waterafvoer en laat het water los aan 
de grond. Daarnaast zorgt het duikerklokprincipe dat de elektrische componenten droog blijven.

E-compartiment
Het elektrische compartiment is uitwisselbaar. Dit is een onderhoudsvriendelijke oplossing en 
het maakt een eenvoudige upgrade van het systeem mogelijk.

Kabeldoorvoer
In de StreetPlug bevindt zich een smalle kabeldoorvoer. Hierdoor kan de StreetPlug 
gemakkelijk worden gesloten om het laadproces te kunnen starten.

LED-indicatie
De LED-indicatie op het deksel van de StreetPlug geeft met drie kleuren duidelijk aan of de 
StreetPlug beschikbaar, in gebruik of in storing is.

Slotvergrendeling
Een robuuste elektrische slotvergrendeling zorgt voor een veilig afsluiten van de StreetPlug.

Personalisatie
Het deksel is gemaakt van RVS 316. De StreetPlug kan op verschillende manieren 
gepersonaliseerd worden met een logo of een naam op het deksel.

Laadvermogen De StreetPlug heeft een laadvermogen tussen 3,6 en 22 kW.

Afmeting De afmetingen zijn 60 x 30 x 43 cm (excl. hydroblok), dit 
zorgt voor een eenvoudige installatie.

Drukbelasting De StreetPlug is bestendig tegen een maximale belasting van 
12.500 kg, conform norm NEN-EN 124 klasse B125.



 1 Open automatisch met de app

2 Plug de laadkabel in

3 Sluit met de hand

4 Beheer gegevens op afstand

HET 
GEMAK 
VAN DE 

STREETPLUG 
APP IN  

4 STAPPEN

www.streetplug.nl
Energieweg 29   4691 SE Tholen   

+31 (0) 085 0200 903   info@streetplug.nl

De StreetPlug is voorzien van een EV Cloud BackOffice met een 24/7 helpdesk 
ondersteuning. De StreetPlug is bedienbaar met de StreetPlug App, laadpas of keytag. 
Ook andere aanbieders kunnen de StreetPlug bedienen. Dit helpt u om de StreetPlug 
eenvoudig te beheren en het gebruik te optimaliseren:

• Privé en zakelijk laden kunt u eenvoudig beheren via uw persoonlijke online   
 gebruikersportaal
• U heeft realtime inzicht in uw laadgegevens, zoals stroomverbruik en kosten
• U ontvangt een gedetailleerd overzicht van alle laadsessies
• Laadkosten worden automatisch gefactureerd of verrekend
• De StreetPlug kunt u lokaliseren en koppelen middels de StreetPlug App
• Ook kunt u de StreetPlug activeren voor privé- of gastgebruik

i n v i s i b l y  p r e s e n t

EENVOUDIGE BEDIENING – THUIS & ONDERWEG


