
Compact MiniTM

 –
De Compact Mini is het meest compacte laadpunt in de complete lijn laadvoorzieningen 
van Alfen en biedt een ideale oplossing voor het opladen van de elektrische auto aan huis 
of bij het bedrijf.

Compact laadpunt voor elektrische 
voertuigen



Compact MiniTM

Het laadstation

Eventuele wijzigingen en/of drukfouten nadrukkelijk voorbehouden

Specificaties

Laadvermogen 3,7 kW-230 V 50 Hz, 16A Autorisatie
Plug & Charge, 

automatisch bij insteken stekker

Laadmodus Mode 3, Z.E. Ready 1.2
Omgevings-
temperatuur

-20°C tot +40°C

Aantal uitgangen 1, Vaste kabel, 5 m Luchtvochtigheid 5% tot 95%

Aansluiting 230 V 50 Hz, 2.5mm² Beschermingsgraad IP67

Vermogen 
(stand-by)

1 Watt Optioneel
kWh-meter, 8 meter vaste kabel, 
paal met beugel voor losstaande 

montage, houder voor kabel

Alfen Charging Equipment 
Hefbrugweg 28  |  1332 AP Almere
PO-box 1042  |  1300 BA Almere

Sales support Charging Equipment: 036 54 93 402
Alfen: 036 54 93 400

www.alfen.com

Betrouwbaar, eenvoudig en snel te bedienen, dat 

kenmerkt het meest compacte laadstation van Alfen. De 

Compact Mini biedt een hoge kwaliteit en een aluminium 

behuizing die stof- en waterdicht is (IP67). Dat maakt het 

product zeer robuust en uitermate geschikt voor dagelijks 

buitengebruik. Dankzij de eenvoudige bediening hoeft de 

gebruiker zich geen zorgen te maken over het gebruik van 

laadpassen.

Plug & Charge

De Compact Mini is uitgerust met het unieke Plug & 

Charge-principe. Dit houdt in dat het laadproces gestart

wordt in slechts één stap, namelijk door de stekker in de 

auto te steken. Het laadpunt communiceert vervolgens 

automatisch met de auto. Andere handelingen zijn niet 

nodig. Om het laadproces te stoppen kan de stekker 

eenvoudig weer uit de auto worden verwijderd. Optimaal 

gemak met alle veiligheid, betrouwbaarheid en kwaliteit 

van Alfen.

 

De heldere driekleuren LED biedt de gebruiker direct 

terugkoppeling over de status van het laden. Als het 

laadstation niet in gebruik is, zal de LED niet branden 

zodat het product onopvallend aanwezig is.

LED statusindicatie

Kabel, type 1 of 2

Plug & Charge

Maximaal laadvermogen 3,7 kW

Montage aan wand of op paal

179x190x91 mm (BxHxD)

MID gecertificeerde 
meters voor verrekenen


