
Aanbieding: E-Flux & Webasto 
Webasto Live incl. 3 maanden gratis gebruik  
van het E-Flux backoffice

Vanaf € 1499.-

EMS 
integratie 
voor slim 

laden

Toegangs-  
beheer  
via RFID

Digitaal fleet  
management  

via E-Flux  
backoffice

Load  
management 
tot 250 laad- 

stations



Voordelen van het E-Flux backoffice:

 � Online inzicht in laadsessies en de status van de Webasto Live

 � Gebruikers- en accountmanagement

 � Tarief instellen voor gastgebruik (kWh/ time/ start)

 � Automatische verrekening met werkgever

 � Beheer uw Webasto Live

 � 24/7 helpdesk support

 � Toegang voor installateur voor 2e lijns supports

 � De 3 maanden gratis wordt automatisch omgezet in een abonnement

Voordelen van de Webasto Live:

 � Schaalbaar laadvermogen tot 22 kW, keuze uit 4.5 m 

of 7 m kabellengte

 � Voor alle elektrische auto‘s en plug-in hybrides met type 2 stekker 

 � MID-conform meter voor opnemen laadsessies 

 � Toekomstbestendig door software updates 

 � Handig en eenvoudig in gebruik dankzij Plug & Charge (ISO 15118)

 � Authenticatie via RFID technologie

 � Geïntegreerde 4G modem 

 � Integratie mogelijk in een energy management systems (EMS)

 � Te gebruiken met externe meters 

 � Eenvoudige configuratie via Wi-Fi hotspot 

 � Efficiënt gebruik van het beschikbare laadvermogen via load  

management, tot wel 250 laadstations

 � Hoge kwaliteit: Made in Germany 10
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Eenvoudig uw Webasto 
Live laadstation beheren.

Start nu met uw E-Flux 
abonnement en krijg de 

eerste 3 maanden gratis.

Webasto Thermo & Comfort Benelux 
Postbus 41 
8260 AA Kampen 
Nederland charging.webasto.com/backend

Technische specificaties
Nominale stroom (A)  
(configureerbare aansluitwaarde)

16 of 32
3-fasig of 1-fasig

Netspanning (V) 230 / 400 (Europa)

Netfrequentie (Hz) 50

Netvormen TN / TT / IT (alleen 1-fasig) 

Aansluitingen

Kabeltoevoer Opbouw of inbouw

Aansluitdoorsnede (kabeldiameter) Doorsnede van de aanssluitkabel (Cu) rekening 
houdend met de plaatselijke voorwaarden:  

6 of 10 mm² voor 16 A en 10 mm² voor 32 A  

Laadkabel Type 2: tot maximaal 32 A / 400 V AC conform 
EN62196-1 en EN62196-2  

Lengte: 4.5 m / 7 m – kabelhouder geïntegreerd 

Max. laadvermogen (kW) 11 or 22 (afhankelijk van het type)

Communicatie & Functies

Authenticatie – RFID reader MIFARE DESFire EV1 en  
MIFARE Classic (ISO 14443 A / B) 

– “Plug & Charge” (ISO 15118)

Display 8 RGB-LEDs, zoemer

Communicatie protocol OCPP 1.6, Modbus TCP

Mechanische gegevens

Afmetingen (B x H x D) (mm) 225 x 447 x 116

IP beschermingsklasse  IP54 

Bescherming tegen mechanische impact  IK08 

Omgevingsomstandigheden

Gebruikstemperatuur bereik (°C) –25 tot +55 (zonder direct zonlicht) 

Hoogte (m) Max. 2,000 boven zeeniveau


