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LCD-kleurenscherm, 3,5 inch

Touch Interface

kWh-meter geïntegreerd

Overstroombeveiliging MCB

DC lekdetectie 6mA

Artificial Intelligence System

Geavanceerde Web Interface

‘Fast Charging’ functie

Load Guard Ondersteuning

Gegoten aluminium behuizing

LED status indicator

Kleur ‘Frozen White’ of ‘Dark Grey’

Ethernet verbinding

LTE modem voor simkaart
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LCD-kleurenscherm, 3,5 inch

Touch Interface

kWh-meter geïntegreerd

Overstroombeveiliging MCB

DC lekdetectie 6mA

Artificial Intelligence System

Geavanceerde Web Interface

‘Fast Charging’ functie

Load Guard Ondersteuning

Gegoten aluminium behuizing

LED status indicator

Kleur ‘Frozen White’ of ‘Dark Grey’

Ethernet verbinding

Vaste kabel Type 2, blauw, 5 meter

Magnetische stekkerhouder

LTE modem voor simkaart



Slimme connectiviteit
De nieuwe Advanced is volledig ingesteld op het digitale 

tijdperk. Daarom zijn een 3,5-inch LCD kleurenscherm 

en een geavanceerde Web interface altijd standaard. 

Verbind de Advanced via Ethernet of GSM en bedien het 

station vanaf uw telefoon. 

Veiligheid voorop
De assistentie- en veiligheidssystemen zijn 

uniek in de huidige markt. Met de elektronische 

technologie onthoudt en voorspelt de Advanced 

de laadgewoonten, helpt hij om kostenbesparend 

te laden op ieder gewenst moment en maakt hij 

het laadproces eenvoudiger dankzij vier handige 

ontgrendelingsmogelijkheden. De standaard Web 

Interface komt van pas om diepgaand inzicht te krijgen 

in de laadsessies, en deze te verrekenen.

Maximaal vermogen voor elke 
aansluiting
Geniet van de snelst mogelijke manier van laden 

zonder de kans dat er zekeringen doorslaan. Met de 

ingebouwde overstroombeveiliging, DC lekstroom 

detectie en het optionele Load Guard-systeem biedt de 

Advanced maximale zekerheid voor veilig en snel laden.

Ontworpen met oog op de toekomst
De onbreekbare acrylglasplaat is bevestigd in een 

behuizing van gegoten aluminium. Weersbestendig 

en ontworpen om lang mee te gaan. Dankzij de unieke 

magnetische kabelhouder is gebruiken en opbergen van 

de kabel heel eenvoudig. Zonder uw handen

 vuil te maken! 

L
A

N
O

V
A

 
A

D
V

A
N

C
E

D

’s Werelds
eerste 
interactieve
laadstation

Een laadstation dat zich aanpast aan 

uw rij- en laadgedrag? En dat optimaal 

gebruik maakt van de energie die 

zonnepanelen op uw huis opwekken? 

Het nieuwe Advanced laadstation maakt 

het mogelijk! 

De Advanced is ’s werelds 

eerste interactieve laadstation. 

Standaard voorzien van uitgebreide 

assistentiesystemen, zoals het 

Artificial Intelligence System, dat uw 

laadgewoonten autonoom voorspelt 

en zich er op aanpast. In combinatie 

met het optionele Load Guard-systeem 

kan de laadpaal zich automatisch 

aanpassen aan alle andere verbruikers, 

inclusief lokale stroomopwekking, zoals 

zonnepanelen op het dak. De Advanced 

is bovendien leverbaar met socket of 

vaste kabel, en een reeks connectiviteit 

mogelijkheden.

Met zijn strakke, elegante design pakt 

de zevende generatie van de Advanced 

laadstations opnieuw een voorsprong 

in de markt. De standaarduitrusting is 

meer dan ooit gericht op de gebruiker, 

de vormgeving heeft een eigen 

signatuur en het station is naar wens 

te personaliseren. Met verschillende 

communicatiemogelijkheden 

(waaronder GSM en Ethernet)

 en open protocolondersteuning (OCPP), 

kan de Advanced laadpaal naadloos 

worden geïntegreerd in uw slimme huis 

of bedrijfspand. 
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