
Klaar voor vandaag 
en voor de toekomst

https://www.ostracharger.com


3

3

4-5

6

6

7

7

8

8

9

10

Dutch design van buiten, super smart van binnen.......................................................

Elektrisch laden met OSTRA.........................................................................................

Het modulaire OSTRA laadsysteem..............................................................................

– Bedrijven....................................................................................................................

– Parkeren.....................................................................................................................

– VVE’s...........................................................................................................................

– Thuis...........................................................................................................................

OSTRA Portal.................................................................................................................

– Het beste servicepakket voor uw situatie..................................................................

– e-VOLTT servicepakketten.........................................................................................

Met OSTRA de slimste laadnetwerken.........................................................................

2

Inhoud
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OSTRA is het nieuwe laadstation dat door zijn modulaire bouw en vele configuratie  
mogelijkheden een hele generatie laadoplossingen biedt. Gemaakt voor de massale  
overstap naar elektrisch laden. Publiek, privé en zakelijk. OSTRA combineert alle 
eigenschappen van een handig consumentenproduct met innovatieve micro-elektronica.

OSTRA is geïnspireerd op de oester. Omdat OSTRA net zo ingenieus in elkaar steekt:  
een onverwoestbaar sterk omhulsel rond een waardevolle parel. Deze parel - de Perla -  
is de kern die meegroeit met de behoefte aan laadvermogen en slim laden. Oesters leven  
en groeien alleen in schoon water; OSTRA leeft voor een duurzame groei van mobiliteit.
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De nieuwe generatie 
slimme laadstations

OSTRA is ontworpen voor 
de massale overstap naar  
elektrisch rijden. 
Een combinatie van Dutch 
design, modulaire opzet 
en innovatieve elektronica. 
Ontdek de nieuwste 
standaarden in veiligheid. 

Smart Charging 
zit in de genen

Haal meer uit de bestaande 
netaansluiting! Met smart 
charging, dynamische 
load balancing en priority 
charging. OSTRA werkt 
met wereldwijde open 
standaarden OCPP, OCPI 
en is voorbereid op OSCP.

Van alle
markten thuis

Past in elke situatie. 
Parkeerlocaties en 
laadpleinen met honderden 
laadpunten, een aantal 
op de zaak of eentje thuis. 
Gemakkelijk uitbreiden en 
draadloos te verbinden met 
meer dan  100 laadpunten. 

Dutch design van buiten, 
super smart van binnen 

Elektrisch laden met OSTRA

https://www.ostracharger.com


Het modulaire OSTRA laadsysteem

OSTRA Montage
Juiste montagesysteem voor elke locatie

OSTRA Smart Charging Hub
De poort naar het slimme beheerplatform

–  Verbindt tot 100 laadpunten door middel van betrouwbare industriële RF technologie
  
–  Dynamische Load-balancing in combinatie met de slimme meter
  
–  Slim configureren van beschikbare capaciteit voor thuis en laadpleinen

–  Standaard komt de OSTRA als wandmodel
  
–  Herkenbaar en uniek Dutch Design zuilen voor kantoor, bedrijven en hospitality
  
–  Parking zuil voor 1 tot 4 OSTRA laadstations voor bijvoorbeeld parkeerlocaties
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De ideale configuratie voor elke zakelijke, publieke en privé toepassing. De 
behuizing is zo sterk als een oester met een verwisselbare slimme kern als 
waardevolle parel. Makkelijk te onderhouden en voorbereid verandering.

https://www.ostracharger.com


–  Brandwerend  en vandalisme bestendig beschikbaar in wit en antraciet
  
–  Optioneel met gecertificeerde meter voor facturatie
  
–  Voorbereid voor zowel 1 fase als 3 fase netaansluiting

OSTRA Base
Unieke behuizing, aansluiting voor voeding

OSTRA Perla
Verwisselbare kern met volledig nieuw ontwikkelde micro-elektronica

–  Brandwerend  en vandalisme bestendig
  
–  Makkelijk te vervangen

–  Geeft de OSTRA haar herkenbaar uiterlijk in wit en antraciet

OSTRA Front
Dutch design, veilig en sterk!

–  Elke OSTRA Perla komt standaard met 22kW aan laadvermogen
  
–  Standaard met contactdoos, als optie ook met een vaste laadkabel

–  Makkelijk en snel te wisselen door de unieke Hot-Swap technologie

–  Gewenst laadvermogen in te stellen d.m.v. de OSTRA Smart Charging Hub
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Voordelen:

–  Gemakkelijk, representatief en uniek Dutch Design
–  Makkelijk uit te breiden infrastructuur
–  Online inzicht en verrekening laadkosten
–  Voorbereid op elk type (toekomstige) elektrische auto
–  Verkrijgbaar voor één of twee OSTRA laadstations

OSTRA laadpunten zijn flexibel te  
configureren en makkelijk uit te breiden. 
Slimme laadtechnieken zoals dynamic load 
balancing garanderen dat u alle auto’s 
optimaal kunt laden en meer laadpunten 

realiseert met uw bestaande netaansluiting. 
Door de unieke Perla technologie doet 
u met OSTRA een waardevaste en 
toekomstbestendige investering.

OSTRA voldoet u aan de nieuwe Europese 
Wetgeving. Uitbreiden en opschalen is 
eenvoudig door de draadloze technologie 

en slimme installatiemogelijkheden. 
Geschikt voor elke parkeerlocatie.
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Voordelen:

–  Kostenefficiënt exploiteren
–  Gefaseerd uitbreiden van laadplekken
–  Één tot vier laadpunten per parkeerzuil
–  Load-balancing per zuil te configureren
–  Integratie van laden met parkeermanagement

OSTRA is het meest representatieve en innovatieve laadstation voor uw bedrijf. 
Het Dutch design zorgt voor uitstraling en kwaliteit. Met OSTRA komen alle slimme 
laadmogelijkheden direct binnen handbereik.

U kent de logische combinatie laden en parkeren. OSTRA integreert deze twee voor 
een kostenefficiënte exploitatie. 

Bedrijven

Parkeren

https://www.ostracharger.com


Voordelen:

–  Slim laden met behulp van de slimme meter
–  Wandmontage, montage op een paal of inbouw
–  Compact design, past perfect in uw thuisomgeving
–  Online instellingen wijzigen, inzicht in laadacties en verrekenen

Eenvoudig te realiseren en veilige  
laadoplossing voor al uw bewoners 
Thuis laden groeit sterk en VVE’s zijn 
verplicht parkeerlocaties te voorzien van 
laadoplossingen. OSTRA laadstations zijn 
kostenefficiënt, gebruikersvriendelijk  

en bieden individuele mogelijkheden  
om te verrekenen, ook voor bezoek. 
Geschikt voor ieder type elektrische auto. 
Door het modulaire systeem kunt u het 
aantal laadpunten snel uitbreiden.

De OSTRA Start is een veilig en 
betrouwbaar Plug & Charge systeem voor 
iedere EV. Maar wilt u ook zakelijk kunnen 
verrekenen en slim kunnen laden, dan is de 

OSTRA Home & Work de juiste keuze. Kies 
simpelweg de OSTRA configuratie die het 
beste bij uw situatie past.

Voordelen:

–  Nieuwste standaarden in veiligheid 
–  Het OSTRA beheerplatform regelt de facturatie en verrekening automatisch
–  Integratie in uw elektrische installaties door slimme laadtechnieken
–  Aansluiting voeding kan vanuit de meterkast of vanuit de netaansluiting
–  Laadinfrastructuur is probleemloos uit te breiden
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Automatische verrekening laadkosten en een schaalbaar design: elektrisch laden 
met OSTRA ontzorgt uw VVE bestuur!

Met OSTRA heeft u dé laadoplossing voor thuis. Laden op de manier die bij u past, 
tot 8x sneller!

Thuis

VVE’s

https://www.ostracharger.com
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OSTRA Portal
Management ecosysteem voor uw laadstations en elektriciteit voor thuis, 
gebouwen en parkeerlocaties. Kies het laadbeheer dat optimaal aansluit bij uw 
situatie. Met de functies die u nodig heeft.

Inzicht in transacties, gastgebruik, verrekenen 
van laadkosten en ondersteuning op afstand. 
Dashboard en rapportages voor zakelijke 
verhuurders en vastgoedeigenaren.  

Koppeling met andere systemen, zoals 
Parkeer Management- en Gebouw Beheer 
Systemen.

Voordelen:

–  Service en updates vanuit de cloud
–  Dashboard met overzicht van  
     laadstations en laadsessies
–  U beheert even makkelijk één  
     OSTRA laadstation als een laadnetwerk 
–  Gastgebruik en verrekenen van laadkosten
–  Smart charging functies: dynamische load 
     balancing, priority charging

OSTRA is in de basis voorzien van smart charging functionaliteit. U krijgt toegang tot  
deze functionaliteiten via MyOSTRA na installatie en aanmelding van het laadstation. 

Onze service partner e-VOLTT biedt een aantal volledig geïntegreerde service pakketten, met de 
meest uitgebreide set aan smart charging mogelijkheden. Plus 7/24 uur service. Bekijk hier de 
mogelijkheden en stem uw laadbeheer servicepakket af op uw eisen en wensen.

Het beste pakket voor uw situatie

MyOSTRA

Iedere connected OSTRA met gateway heeft standaard een MyOSTRA portal. Voor 
online beheer van de instellingen, load balancing, inzicht in verbruik en support.

https://www.ostracharger.com/ostra-laadbeheer
https://www.ostracharger.com
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Home

Voor de zakelijke (lease)rijder thuis: alles van MyOSTRA plus laadkosten fiscaal 
proof registreren, automatisch laadkosten verrekenen tussen privé en zakelijk, 24/7 
support en online instellingen beheren. Optioneel: 2e connector en een e-VOLTT 
laadpas voor laden onderweg.

Business

Voor het MKB. Geschikt om een laadnetwerk met maximaal 20 connectoren slim te 
beheren. Met de verschillende modules en rapportages is operationeel-, energie- 
en financieel beheer eenvoudig. Geen opslagen op laadtarieven bij eigen gebruik of 
gastgebruik.

Corporate

Voor grotere ondernemingen en locaties. Beheer meerdere slimme laadnetwerken 
tot 100 connectoren per netwerk. Inclusief extra modules voor asset management, 
locatiebeheer en financiële rapportages. Geen opslagen op laadtarieven bij eigen 
gebruik of gastgebruik.

VVE

Voor VVE’s en woningcorporaties. Geschikt om een laadnetwerk met maximaal 
20 connectoren slim te beheren. Met de verschillende modules en rapportages is 
operationeel, energie - en financieel beheer eenvoudig. Ontzorgt het VVE bestuur. 
Geen opslagen op laadtarieven bij eigen gebruik en gastgebruik.

GO (laadpas abonnement)

Overal in Nederland laden op (semi) publieke laadstations met een e-VOLTT 
laadpas abonnement. Het laadtarief heeft geen opslag van e-VOLTT. Maandelijkse 
verrekening van alle laadtransacties.

e-VOLTT servicepakketten

https://www.ostracharger.com/
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–  Load balancing
–  Dynamische load balancing
–  Peak shaving
–  Priority charging
–  First come first serve

Smart Charging haalt het meeste uit elk laadproces en is een onmisbare service voor  
iedereen die meerdere laadstations beheert. U voorkomt onnodige kosten als gevolg  
van het overschrijden van het piekvermogen. Ook bij een beperkte stroomcapaciteit  
haalt smart charging het meeste uit de laadstations.

Dynamic Load Balancing verdeelt optimaal de beschikbare stroomcapaciteit over alle  
auto’s en zorgt voor gelijkmatige of flexibele verdeling van de beschikbare capaciteit over  
alle laadstations in gebruik. Deze techniek garandeert dat alle auto’s op de locatie  
optimaal kunnen laden, altijd binnen het beschikbaar vermogen van de laadstations.  
OSTRA laadstations zijn uitgerust met de laatste smart charging technologie.

Met de award-winning OSTRA 
de slimste laadnetwerken

https://www.ostracharger.com/

