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Op een blik …

MENNEKES

Productvoordelen
MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG is een toonaan-
gevende internationale fabrikant van industriële connectoren 
en een aanbieder van elektromobiliteitsoplossingen en voertui-
gonderdelen.

De onderneming die werd opgericht in 1935, heeft inmiddels 
dochterondernemingen en vertegenwoordigers in meer dan 
90 landen. Tweederde van de werknemers werkt in Duitsland 
op de hoofdkantoren in Kirchhundem en in Neudorf in Saksen. 
MENNEKES hecht vooral veel waarde aan de productiekwali-
teit en de veiligheid van de producten. Op het gebied van elek-
tromobiliteit omvat het productassortiment van het familiebedrijf 
uit Sauerland technisch geperfectioneerde en praktische wall-
boxes, intelligente en in een netwerk opgenomen laadstations, 
voertuigstekkers en laadkabels en ook factureringsoplossingen. 
De MENNEKES “type 2”-oplaadstekker, de standaardstekker 
voor het opladen van elektrische voertuigen in Europa, is zon-
der meer de bekendste ontwikkeling van het bedrijf.

Diversiteit aan producten
 ● AMTRON® -wallboxes voor de particuliere of semi-
openbare sector:

 – AMTRON® Compact: vlakke, compacte vorm 
voor krappe garages

 – AMTRON® Charge Control: integratie in het 
energiebeheersysteem van de woning via Modbus 
TCP

 – AMTRON® Xtra: zonne-energielaadfunctie met 
de SMA Sunny Home Manager

 – AMTRON® Premium: eenvoudige administratie 
van de bedrijfsauto en zonnelaadfunctie

 ● Maximaal laadvermogen per laadpunt: 3,7 kW, 
11 kW, 22 kW (apparaatafhankelijk)

 ● Grote selectie van producten die in aanmerking 
komen voor subsidies in het kader van KfW-
subsidieprogramma 440 (waaronder AMTRON® 
Xtra, Premium, Charge Control)

Kwaliteit
 ● Productontwikkeling en vervaardiging door één en 
dezelfde fabrikant, “Made in Germany”-kwaliteit

 ● Gecertificeerd kwaliteits-, milieu en energie- beheer 
(ISO 9001, 14001, 50001)

 ● Eigen testlaboratorium en productie in 
overeenstemming met de ijkvoorschriften

Gebruik
 ● MENNEKES-laad-app met uitgebreide functies: 
systeemstatus & besturing op afstand van het 
laadproces met drie verschillende laadmodi, 
statistische analyses en overzicht van 
voertuiggegevens

 ● Slimme bekabeling dankzij geïntegreerde 
kabelophanging

 ● Verschillende manieren van toegang tot het 
laadsysteem: via app, RFID-laadpas of desgewenst 
zonder autorisatie (apparaatafhankelijk)

Individuele oplossingen
 ● Eenvoudige afrekening van elektriciteitskosten voor 
bedrijfswagens via app en RFID-kaart (AMTRON® 
Premium)

 ● Laadzuilen en wallboxes voor bedrijfs- of 
commerciële toepassingen, bijv. voor verhuurders, 
bedrijven, hotels, winkels, wagenparkbeheerders, 
parkeergarages, steden, enz.

 ● “MENNEKES ativo”: Factureringsdienst ter 
ondersteuning van exploitanten van oplaadpunten 
met het toezicht op en facturering van 
laadprocessen

 ● Groot assortiment accessoires voor laadzuilen en 
wallboxes


