Electric by D’Ieteren

Startersgids.

Intelligente laadoplossingen
voor elektrische en plug-in
hybride voertuigen.

EDI, EEN ECOSYSTEEM OM UW ELEKTRISCHE WAGEN OP TE LADEN

We staan aan het begin van een nieuw mobiliteitstijdperk.
De elektrische auto is het antwoord op de mobiliteitsvraag
van de toekomst. EDI – Electric by D’Ieteren biedt een
compleet ecosysteem van intelligente en duurzame

laadoplossingen om deze overgang te ondersteunen.
Thuis, op het werk of onderweg, met onze EDI-oplossingen
kan u optimaal genieten van elektrisch rijden.

Zonnepanelen

Laadpass & app

EDI, UW ELEKTRISCHE MOBILITEITSPARTNER

EDI – Electric by D’Ieteren stelt u een compleet
ecosysteem van laadoplossingen voor, aangepast aan
de technische kenmerken van alle elektrische en plug-in
hybride voertuigen: laadstations voor bij u thuis of op het
werk en laadpassen waarmee u toegang krijgt tot een van

de grootste laadpuntennetwerken in Europa. EDI zorgt
voor de audit, de installatie, het onderhoud en
de eenvoudige en handige EDI Charging app. EDI stelt u
eveneens een aanbod van fotovoltaïsche panelen voor,
zodat u ook op zonne-energie kunt rijden.

Laadstations en
toebehoren voor
particulieren en
professionals

Audit, Installatie
& Support

Laadstations

Audit
& installatie

SHOWROOM EXPERIENCE
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Laadpassen met
toegang tot een
van de grootste
laadpuntennetwerken
in Europa

Laad uw auto op met
zonne-energie dankzij
fotovoltaïsche panelen

Split billing voor
automatische
terugbetaling van
thuislaadkosten

82 %

“EDI Charging” App
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EDI LAADSTATIONS
Afhankelijk van het type netaansluiting en de stroomsterkte
zijn verschillende laadvermogens mogelijk. EDI heeft
een laadoplossing voor elk situatie. Bent u een particulier
dan hebben we zowel niet geconnecteerd als ook
geconnecteerd laadstation. Bent u een professioneel raden
wij u graag laadstations met een dubbele stekker aan.

Bij een 1-fasig systeem (1 x 230 V of 3 x 230 V) gaat
de voorkeur naar een laadstation van 7,4 kW
Bij een 3-fasig systeem (3 x 400 V+N), gaat
de voorkeur naar een laadstation van 11-22 kW*
*22 kW mogelijk als optie met een software upgrade

TYPES NETAANSLUITINGEN in België:

⚫ 1 x 230 V
⚫ 3 x 230 V
⚫ 3 x 400 V+N

Er bestaan ook verschillende stroomsterktes
afhankelijk van de woning : Bv. 25A, 32A, 40A, 63A
Deze informatie is op de meterkast of keuringsverslag,
of nog via de netbeheerder terug te vinden.

VEILIG THUIS LADEN
De EDI laadstations zijn voorzien van 6mA
DC-lekstroom detectie, waarmee stroomverlies
bij het voertuig altijd kan worden gedetecteerd.
In geval van storing breekt het beveiligingssysteem
immers het laden af. Er is bovendien geen risico op
oververhitting van de kabel indien de wagen via een
laadstation wordt opgeladen.
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NIET GECONNECTEERD
LAADSTATIONS

INTELLIGENT GECONNECTEERD
LAADSTATIONS
VOOR PROFESSIONALS

INTELLIGENT GECONNECTEERD
LAADSTATIONS

Model

S-line

Pro-Line

Pro-Line

Fase

1

Besckikbaar in 1 of 3

3

Max vermogen

7.4 kW

7.4 kW in 1 fase
Tot 22kW in 3 fase

Tot 2 x 22kW

User interface

Led – zonder scherm

Scherm

Scherm

RFID – laadbeveiliging

Nee

Ja

Ja

Stroombeveiliging
6mA DC detector

Ja

Ja

Ja

Intelligente functies
2G/3G verbinding

Nee

Ja

Ja

Gecertifieerde Energy
meter (Split billing)

Nee

Ja

Ja

Montage

Standard : muur / Optie : paal

Standard : muur / Optie : paal

Standard : muur / Optie : paal

Aansluiting

Stekker of kabel (5 of 8 meter optie)

Stekker of kabel (5 of 8 meter optie)

2 Stekkers

Dynamische
Loadbalancing

Optie

Optie

Optie
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EDI LAADPASSEN

EDI APP
82 %

Met de EDI laadpassen krijgt u gratis toegang tot een van
de grootste laadpuntennetwerken in Europa (activeer uw
laadpassen voor roaming). U hoeft alleen de laadtransacties
te betalen en er zijn dus geen abonnementskosten.
Deze laadpas mag thuis, op het werk en onderweg gebruikt
worden om te laden.
Gebruik uw laadpas zoals een tankkaart en factureert het
verbruik aan uw bedrijf of aan uw werknemer ► split billing.

Vraag een
laadpas aan:
info@edi.be

Meer info op https://ionity.eu

1

Laadsessies volgen in real time

2

Follow-up van elke laadsessie

3

Zoekfunctie met kaart

4

Beschikbaarheid laadstations

Activeer uw
laadpas:
www.edi.be

Let op! Activatie kan meerdere dagen in beslag
nemen. Plan de activatie dus steeds op voorhand.
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Met de EDI-laadpas kunt u ook gebruik maken van het
Ionity netwerk, waarmee elektrische wagens op minder
dan een half uur tijd (afhankelijk van de capaciteit van
uw autobatterij) opgeladen kunnen worden.

De gratis EDI-app biedt u geavanceerde functies
waarmee u het gebruik van uw elektrisch voertuig
of wagenpark kunt opvolgen:

Charging Card

e-di.be

Charging Card

e-di.be

DC LADEN
Onderweg? Zoek gemakkelijk naar DC snellaadstation dankzij
de filter van de EDI app.
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SPLIT BILLING
Deze optie geeft u de mogelijkheid om de kosten voor het
gebruik van uw laadstation thuis of voor laadtransacties
onderweg door te rekenen aan uw werkgever of uw eigen
firma. De verrekening van laadkosten (split-billing) is een
belangrijk aspect van elektrisch rijden. Vele elektrische
wagens zijn immers fleet- of leasingwagens en de
gebruikskosten dienen aangerekend te kunnen worden aan
het bedrijf of aan uw eigen firma. De laadstations van EDI
beschikken over een energiemeter voor de verrekening van
de stroom. Hierdoor kunnen de kosten voor laadtransacties

ZONNE-ENERGIE
gescheiden worden van de kosten van het huishoudelijk
energieverbruik en aangerekend worden aan de werkgever.
Om de split-billing dienst te activeren, dient u uw intelligente
laadstation te registreren. De kost voor ‘split-billing’ is € 5 per
maand, exclusief btw voor een privaat laadstation.
Uw maandelijkse energiefactuur verhoogt natuurlijk door
het laden van uw elektrische wagen. Indien uw werkgever
aan de kosten bijdraagt, registreert de EDI-laadstation de
kosten van uw verbruik en wordt u maandelijks terugbetaald.
EDI factureert vervolgens de transacties aan uw werkgever.

WAT KOST HET OM EEN ELEKTRISCHE WAGEN OP TE LADEN?

Elektrische wagens kunnen, afhankelijk van uw situatie,
goedkoper in verbruik zijn dan traditionele wagens.
De gemiddelde prijs per kWh varieert meestal tussen
€0,24 /kWh en €0,34 /kWh voor privé-aansluitingen. Dankzij
een zonnepanelen installatie kan de prijs voordeliger zijn.
Voor grote bedrijven, of wanneer u over zonnepalen
beschikt, ligt de prijs vaak lager, bijvoorbeeld tussen €0,14 /
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kWh en €0,24 /kWh. Kijk op uw energiefactuur of vraag aan
uw energieleverancier voor meer informatie.
Voor publieke laadpalen adviseren wij om steeds de prijs
van het lokale laadstation te raadplegen, dankzij onze
EDI App bijvoorbeeld. De prijs voor publiek laden varieert
meestal tussen €0,25 /kWh en €0,90 /kWh.

Om uw elektrische auto op te laden en uw
CO2-voetafdruk te verminderen is hernieuwbare
energie onmisbaar. De energie die door de zon
wordt geproduceerd, behoort tot de meest
milieuvriendelijke. Bij het zelf produceren van deze
zuivere energie, bent u in staat om op 100% groene
energie te rijden. Zo neemt u meteen ook deel aan
het complete elektrische ecosysteem.
Daarnaast is het combineren van een fotovoltaïsche
installatie met het gebruik van een elektrische auto
uiterst voordelig. Afhankelijk van uw specifieke
elektrische installatie kunnen de gemiddelde kosten
per kWh gehalveerd worden.
Onze partners, geselecteerd op strenge
kwaliteitscriteria, plaatsen de fotovoltaïsche
installaties op elk type gebouw.
Neem gerust contact met ons op via mail voor
verdere informatie: info@edi.be
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ABONNEMENTEN VOOR INTELLIGENTE FUNCTIES

Indien u alle functies van uw intelligente laadstation wilt
gebruiken (oa. online platform, split-billing,
draadloos ondersteuning,…), dient u die te registreren.
Volgende abonnementen zijn mogelijk afhankelijk van
de gebruik van uw laadstation :
⚫	
Privaat oplaadpunt, € 5 excl. btw
(6,05 incl. BTW) per maand
⚫	
Privaat dubbel oplaadpunt, € 7 excl. btw
(8,47 incl. BTW) per maand

WAAROM KIEZEN VOOR DE EDI-LAADOPLOSSINGEN ?

D’Ieteren
Staat sinds meer
dan 200 jaar garant
voor betrouwbare
en technologische
innovatie.

Gekwalificeerde:
hoogtechnologische
Wij hebben voor jullie
hoog technologische
partners gekozen.

Flexibel
Onze laadoplossingen
zijn compatibel
met alle elektrische –
en plug-in hybride
wagens.

⚫	
Publiek oplaadpunt, € 14 excl. btw
(16,94 incl. BTW) per maand
Indien u de functies van uw intelligente laadstation niet
nodig heb, mag u de volgende optie kiezen :
Plug & Charge offline : alles desactiveren
(geen abonnementskosten).
Uw laadstation open stellen zonder split billing optie,
zonder online toegang, zonder RFID controle.
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Netwerk
Toegang tot
een van de grootste
laadpuntennetwerken
in Europa

Totaaloplossing
Professionals of
particulieren, installatie
of service,
wij regelen alles.
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WAAROM EDI?
• Laadoplossingen op maat
• Intelligente laadstations met split-billing
• Installatie en service door een professioneel team
• Gecertifieerde veiligheid (lekstroom detectie)
• Laden kan overal: thuis, op het werk en onderweg
We blijven tot uw dienst:
02 260.26.60 of info@edi.be

