En överblick ...

MENNEKES
Produktfördelar
MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG är en ledande
tillverkare av industriella pluggar och uttag, samtidigt är det
en leverantör av lösningar för bil och elektromobilitet.
Sedan grundadet 1935 har företaget expanderat med dotter
bolag och representation till mer än 90 länder. Två tredjedelar
av alla anställda jobbar på huvudkontoret i Kirchhundem och
på tillverkningsfabrikerna i Neudorf, Tyskland. MENNEKES
lägger stor vikt på kvalitet och säkerhet på sina produkter.
Inom fältet elektromobilitet erbjuder det familjeägda företaget
ett brett produk
tutbud som inkluderar tekniskt mogna och
praktiska vägglådor, smarta och redo-att-ansluta laddnings
stationer, fordons
pluggar och laddkablar samt avräknings
lösningar.
Den mest kända produkten, MENNEKES plug ”Typ 2”, är
standardladdningskontakten för elfordon i Europa.

Produktsortiment

Hantering

● AMTRON® vägglådor för privata och
halvoffentliga applikationer:

● MENNEKES laddningsapp med omfattande
funktioner: systemstatus & fjärrkontroll
av laddningsprocessen med tre olika
laddningslägen, statistiska utvärderingar och
översikt över fordonets data

o AMTRON® Charge Control: Integration i
hemmets energihanteringssystem
via Modbus TCP
o AMTRON® Xtra: Solladdningsfunktion i
kombination med SMA Sunny Home Manager
o AMTRON® Premium: Enkel avräkning av
tjänstebil och solladdningsfunktionen
● maximal laddningseffekt per laddningspunkt:
3,7 kW, 11 kW, 22 kW (beroende på typen)

Kvalitet
● produkter ”Tillverkade i Tyskland”
● från produktutveckling till färdig produkt från en
tillverkare
● kvalitets-, miljö- och energihanteringsintyg
● interntestning och produktion enligt ”Tyska
standardvikter och måttlagar”

● smart kabelhantering tack vare integrerad
kabelupphängning
● åtkomst via app, RFID laddningskort eller, om
så önskas, utan tillstånd (beroende på typen)

Individuella lösningar
● enkel fakturering av elkostnader för
företagsbilar via app och RFID kort
● laddningsstationer och vägglådor för
kommersiella eller industriella applikationer
● ”MENNEKES ativo”: Avräkningstjänst för att
stödja laddningsoperatörer i övervakning och
avräkning
● stort utbud av tillbehör för laddningsstationer
och vägglådor
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o AMTRON® Compact: Kompakt design för
installationer i trånga garageutrymmen

