
ET STÆRKT 
 KONCEPT TIL  

LADNING AF EL- & 
 HYBRIDBILER

Priserne angivet er vejl. udsalgspriser 
ekskl. moms

Fullservice 
leasing pris 
pr. mdr. fra:

399,-



Den rette ladeløsning 
til jeres behov
Der er en række overvejelser, du skal gøre dig inden, du træffer 
valg af ladeløsning. Her er det vigtigt, ikke blot at fokusere på 
behovet nu og her, men også i fremtiden, hvor flere og flere biler 
kører på el.  

Skal du kun bruge 1 lader, og får du ikke behov for flere i fremtiden, 
ej heller behov for fakturering til kunder/personale, så er vores simp-
le ladeløsning, det rette valg for dig. Ser du dog på sigt, behov for 
flere ladere og ønsker du, at viderefakturerer elforbrug på kunde- og 
udlånsbiler (som med alt andet forbrug på værkstedet) skal du sikre 
dig, at du vælger en skalerbar løsning nu. Her er nogle af de spørgs-
mål du skal forholde dig til:

• Skal strømforbruget på laderen faktureres ud til kunder/ 
personale?  
Din stander kan blive en indtægtskilde, fremfor en 
omkostning.

• Hvis du ønsker at fakturere forbruget, hvordan skal det praktiske 
omkring bogføring så håndteres? 
Slip for at aflæse elmåler, med et system der kan levere data hur-
tigt og præcist, så fakturering og overblik går hurtigt.

• Hvad er ladebehovet nu og i fremtiden?  
Sørg for at vælge en skalerbar løsning, hvor laderne kan sættes i 
netværk, så du udnytter strømkapaciteten optimalt.

• Skal standeren være offentlig tilgængelig efter fyraften?  
Tjen penge på din stander, når i alligevel ikke bruger den. Bestem 
selv pris pr. kW.

• Hvor skal standeren placeres i forhold til eltavlen?  
Jo længere væk din stander/standere skal placeres, des mere ko-
steligt er det. 

• Udnyt den tilgængelige strøm til elbiler, uden at 
begrænse kapaciteten på dit øvrige elforbrug. 

• Denne løsning kan give en stor besparelse, fremfor 
at trække mere strøm ind.

LOAD BALANCING ACTIVE

• Anvendes ved flere standere i netværk.
• Fordeler ladekapacitet ligeligt mellem ladestandere.
• Giver mulighed for, at vælge VIP-pladser med priori-

tet - f.eks. til demo/udlejningsbiler, kurerbiler etc.

SMART CHARGING NETWORK
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STATIC VS. ACTIVE LOAD BALANCING

• Få installeret ModBus TCP/IP Smartmeter i eltav-
len, og forbind denne til din ladeboks.

 
 
 
 

ELTAVLE

ELTAVLE M. 
SMARTMETER

Normalt forbrugStrøm kapacitet ampere 

LAN forbindelse

Tilgængelig kapacitet 
 til ladning

UDEN 
FAKTURERING

MED 
FAKTURERING

-16.000,-

+27.000,-

OMKOSTNING

INDTJENING

TJEN PENGE PÅ DIN 
 LADESTANDER

1 LADNING AF 1 BIL HVER  
DAG ÅRLIGT:

Beregningen er estimeret for 1 ladeløsning 
med udfakturering uden support abon-

nement, en kW kostpris på 0,91 kr. og kW 
salgspris på 2,40 kr. 



OMKOSTNING

INDTJENING

TOTALØKONOMIPriseksempler
Det kan sagtens være en god investering, at anskaffe sig en ladestander, 
såfremt du vælger, at udfakturere elforbruget herpå. Gør du din stander 
offentlig tilgængelig, er der ekstra indtjening at hente. Vi giver her et 
overblik over driftsøkonomien og totaløkonomien, for 3 forskellige scena-
rier efter 5 år. 

Kontakt os for  
individuel  
beregning

1 lader 1 lader 6 ladere
Opladninger pr. dag pr. lader

Egne biler - uden 
fakturering

1 1 1

Øvrige biler - med  
fakturering

0 1 2

Driftsøkonomi kr.
Indtægt 0,00  43.200,00  518.400,00

Omkostninger -16.380,00  -35.748,00  -329.328,00

Resultat -16.380,00   7.452,00  189.072,00 

Totaløkonomi 5 år i kr.
Investering -14.750,00 -15.745,00 -90.720,00

Drift -81.900,00  37.260,00  945.360,00 

Total omkostning/
Indtjening

-96.650,00   21.515,00  854.640,00 



Alfen
Power to adapt–
Founded in 1937, Alfen manufactures and integrates innovative smart energy solutions to help accelerate the  

transition to a sustainable energy future. Our electric vehicle charging stations, energy storage solutions and  

transformer substations are all designed for integration and interoperability and offer the highest level of data 

security. Constructed in-house from A-grade European components, they are chosen by utilities, grid operators 

and energy companies for their reliability and flexibility to help innovate, inform and optimise projects.

Whether you are using Alfen to deliver a smart energy project, supply and connect a substation, integrate a battery 

or charge your car, you can be confident that you have one of the highest quality solutions available and that it was 

designed with the future in mind. 

Electric vehicle charging solutions
Alfen has been developing smart electric vehicle charge points since 2008. Our range of 3.7-22kW charges offers  

something for every situation and these are all designed to deliver maximum charging speeds, while safeguarding 

the local grid connection. They can be integrated with any OCPP management system, renewables, smart energy  

and smart home solutions and are also capable or responding to time-of-use energy tariffs.

Lade hastighed

Dimensioner

Fås i udgave 
med kabel

Interface

Netværk

Autorisation

MID-godkendt 
tæller til fakturering

EEvvee  SSiinnggllee  SS--lliinnee
KKoommppaakktt  oogg  pprriissvveennlliigg  11  ssttiikkss  
eennhheedd  ttiill  hhjjeemmmmeett..  

1 og 3 fase, 3.7-11kW

370 x 240 x 130 mm

Ja. 5 eller 8M kabel

LED ladeindikator

Ethernet

Plug & charge

Standard tæller

Antal forbundet 
samme sted med 
SCN* load balancing

Forbind op til 100  

Active load 
balancing

DSMR.4.x / (e-)SMR5.0 -  
P1 (NL & BE). Modbus TCP/IP

Integreret DC 
fejldetektion

Ja

Integreret  
Fejlstrømsrelæ 

**SSmmaarrtt  CChhaarrggiinngg  NNeettwwoorrkk

EEvvee  SSiinnggllee  PPrroo--lliinnee
KKoommppaakktt  oogg  pprriissvveennlliigg  11  ssttiikkss  
eennhheedd  ttiill  hhjjeemmmmeett  oogg  
vviirrkkssoommhheeddeerr

1 og 3 fase, 3.7-22kW

370 x 240 x 130 mm

Ja. 5 eller 8M kabel

3.5” Farve display med 
mulighed for logo upload

GPRS/Ethernet

RFID og Plug & charge

Ja

Forbind op til 100  

DSMR.4.x / (e-)SMR5.0 -  
P1 (NL & BE). Modbus TCP/IP

Ja

NejNej

EEvvee  DDoouubbllee  PPrroo--lliinnee  
22  ssttiikk  ii  hhoollddbbaarrtt  ddeessiiggnn  ttiill  
ooffffeennttlliiggee  oommrrååddeerr  mmeedd  
mmaannggee  llaaddnniinnggeerr  

1 og 3 fase, 3.7-22kW  

590 x 338 x 230 mm

Nej

7” Farve display med 
mulighed for logo upload

GPRS/Ethernet

RFID og Plug & charge

Ja

Forbind op til 50 

DSMR.4.x / (e-)SMR5.0 -  
P1 (NL & BE). Modbus TCP/IP

Ja

Ja

TTwwiinn
22  ssttiikk  ii  hhoollddbbaarrtt  ssttååll  ddeessiiggnn    
ddeerr  kkaann  ttåållee  aatt  ssttåå  ii  ddeett  
ooffffeennttlliiggee  rruumm

3 fase, 11-22kW  

1385 x 335 x 220 mm

Nej

Ikon-baseret instruktioner og 
LED indikator

GPRS/Ethernet

RFID og Plug & charge

Ja

Forbind op til 50 

DSMR.4.x / (e-)SMR5.0 -  
P1 (NL & BE). Modbus TCP/IP

Ja

Ja

Hollandske Alfen er eksperter i AC-opladningsløs-
ninger til elbiler. Alfen har udviklet smarte elektri-
ske ladestationer siden 2008. Deres sortiment på 
3,7-22 kW AC opladere tilbyder en løsning, til enhver 
situation og er designet til, at levere maksimale op-
ladningshastigheder stabilt og sikkert.

SORTIMENT

Hollandske Alfen er eksperter i AC-opladningsløs-
ninger til elbiler. Alfen har udviklet smarte elektri-
ske ladestationer siden 2008. Deres sortiment på 
3,7-22 kW AC opladere tilbyder en løsning, til enhver 
situation og er designet til, at levere maksimale op-
ladningshastigheder stabilt og sikkert.

SAMMENLIGNING

PRISER FRA  

4.995,-

SORTIMENT



PRISER FRA  

4.995,-

Zmartgear elbillader og kabler er prisvenlige modeller, hvilke der 
er stor efterspørgsel på i markedet. 

Varenr. Produktnavn Pris kr. 
ZMG060 Zmartgear EV-lader 16A 230V*   2.399,-
ZMG061 Zmartgear 1-fase ladekabel 16A   1.279,- 
ZMG062 Zmartgear 3-fase ladekabel 16A   1.519,- 
ZMG063 Zmartgear 1-fase ladekabel 32A   1.439,- 
ZMG064 Zmartgear 3-fase ladekabel 32A   1.799,- 
ZMG065 Zmartgear 1-fase ladekabel 16A - Type 1   1.279,- 
ZMG066 Zmartgear 1-fase ladekabel 32A - Type 1   1.519,- 

*Zmartgear EV-lader 16A 230V

Smart nødlader til biler med type 2 stik. Har indbygget display, hvor du kan 
følge din bils ladning. 

VIGTIGT!: Laderen har justerbar ladning, men der bør kun anvendes 6A i 
alm. husholdningsstik. 

Skiltning
Gør opmærksom på din stander og tiltræk 
kunder med dette flotte skilt. Skiltet måler 46 
cm X 69 cm og er udført i holdbart alumini-
um. Der er huller til montering i hjørnerne.  

Bemærk: Skruer medfølger ikke. 

OFFENTLIG
PP

PRIS 

799,-



Jazzy 2 Go er et hollandsk brand med høj standard, der 
leverer en række produkter til elbilmarkedet, herunder 
ladekabler.
Kablerne kommer med kapacitet på 16 og 32 ampere og 
i forskellige længder, ens for dem alle er, at de er:

• CE-TÜV-godkendte
• I Beskyttelsesklasse IP44
• Udført med et bøjningsfast kabelstikrør
• Placeret i klasse V-O.

Varenr. Produktnavn Pris kr. 
IE616115 Ladekabel Elbil Type 1, Mode 3, 16A, 1 fase, 5m   1.599,- 
IE616118 Ladekabel Elbil Type 1, Mode 3, 16A, 1 fase, 8m   1.879,-
IE616125 Ladekabel Elbil Type 2, Mode 3, 16A, 1 fase, 5m   1.439,-
IE616128 Ladekabel Elbil Type 2, Mode 3, 16A, 1 fase, 8m   1.679,-
IE616325 Ladekabel Elbil Type 2, Mode 3, 16A, 3 faser, 5m   1.759,-
IE616328 Ladekabel Elbil Type 2, Mode 3, 16A, 3 faser, 8m   2.079,-
IE632115 Ladekabel Elbil Type 1, Mode 3, 32A, 1 fase, 5m   1.999,-
IE632118 Ladekabel Elbil Type 1, Mode 3, 32A, 1 fase, 8m   2.399,-
IE632125 Ladekabel Elbil Type 2, Mode 3, 32A, 1 fase, 5m   1.799,-
IE632128 Ladekabel Elbil Type 2, Mode 3, 32A, 1 fase, 8m   2.239,-
IE632325 Ladekabel Elbil Type 2, Mode 3, 32A, 3 faser, 5m   2.319,-
IE632328 Ladekabel Elbil Type 2, Mode 32, 16A, 3 faser, 8m   2.999,-

Tyske CAR-connect har taget udfordringen op med, at sikre hurtig og 
effektiv ladning, til værksteder der arbejder med elbiler. CAR-connect 
er hovedleverandør til VAG og den ideelle løsning til værksteder, der 
har brug for robuste og mobile ladere. 

Varenr. Produktnavn Pris kr.
CCLAC11.1 Car-Connect LAC 11.1 Elbillader   7.996,-
CCLDC22-11 Car-Connect LDC 22-11 Elbillader   95.996,-

Car-Connect LDC 22-
11 Elbillader

Smart mobil højspændings-
lader, med type 2 stik til 
autoværksteder.  

Lader og aflader med op til 22 
kW og tilsluttes 32A kraftstik.

Car-Connect LAC 11.1 
Elbillader

Smart fuldautomatisk lader, 
med type 2 stik til autoværk-
steder. Lille og handy, men 
yderst robust. Slip for stati-
onære standere og få mere 
frihed, med denne type lader. 

Lader med 11Kw og tilsluttes 
16A kraftstik.



PAKKELØSNING

• Alfen S-Line 11kW 16A 3-fase 
med T2 sokkel. 

• RFID-læser til RFID-brikker 
og kort.

• Med internettilslutning. 

• Afregning af forbrug på 
udlejningsbiler – f.eks. låne-
biler ved værkstedsbesøg.

• Styring af VIP-pladser ved 
flere ladere.

• Ny indtjeningsmulighed 
ved, at tilbyde offentlig 
adgang til ladestandere og 
direkte betaling med beta-
lingskort.

• Hotline og support af stan-
derne, frakobling af ladeka-
bel ved fejl etc.

Samlet pris for lader og 
installation fra:

• Installation af Kombirelæ.
• Levering og f remføring 

af indtil 15 m installati-
onskabel.

• Levering og f remføring af 
indtil 15 m LAN-kabel, for 
forberedelse til flere ladere 
i netværk.

• Levering og montering af 
gruppeafdækning og 
installationskanal.

• Installation af dedikeret 
jordtilslutning.

• Opsætning og tilslutning 
af lader samt test og 
afprøvning.

• Den endelige pris for in-
stallation kan fastsættes, 
når der er kendskab til 
tilgængelig kapacitet på 
matriklen, samt hvilke 
føringsveje der er 
tilgængelige.

INSTALLATION

10.995,-
Pris pr. måned for software 
og support inklusiv mulig-
hed for offentlig adgang 
til lader, fra: 

PRISER

  9 Standardinstallation af S-line vægmonteret 
ladestander. 

  9 Mulighed for udbygning af antal ladebokse i net-
værk, for optimal udnyttelse af ladekapaciteten.

  9 Udpegning af VIP-ladepladser til hurtig opladning 
– f.eks. til brug for demo/udlejningsbiler.

  9 Afregning af strømforbrug til slutkunde på 
udlejningsbiler.

  9 Mulighed for at give offentlig adgang til opladning 
i tidsrum og til en pris, man selv fastsætter.

INDHOLD

LADER INSTALLATION

SOFTWARE & SUPPORT

0,-



ABONNEMENTER

SILVER GOLD PLATINUM
Forbrugsstyring 
egne biler p p p
Offentlig ladning m.  
betaling p p p
Priotering mellem 
ladestandere p p
Udtræk af data til Excel p p
Telefonsupport hverdage 
8-16 p
Fjernsupport af lader hver-
dage 8-16 p
Fjernsupport af lader 365 
24/7 p
Opstartsgebyr 0,- 995,- 995,-
Pris pr. måned 0,- 69,- 119,-
Fee pr. kW med ekstern 
fakturering

10 % 5 % 5 %

Vi har følgende abonnementsmuligheder  
på vores ladeløsninger.

Fullservice 
leasing pris 
pr. mdr. fra:

399,-

FULLSERVICE LEASING
Vi kan tilbyde finansiering på udstyr og installation ekskl. evt. 
ny forsyning. Prisen varierer alt efter antallet af standere, samt 
hvor omfattende installationsarbejdet er. Aftalen inkluderer 
Platinum abonnement.

Opdateret d. 23/8/21 V7

Info@cepelo.dk
 

+4598180900

Vi har den rette ladeløsning til jer. 
 Kontakt os allerede i dag. 


