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Green Premium

TM

Een toonaangevend portfolio met een duurzame waarde
Het Green Premium programma drukt onze verbintenis uit tot het leveren
van duurzame prestaties die de klanten erg waarderen. Dit programma
werd nog geüpgraded met erkende milieuclaims en werd bovendien
uitgebreid om alle aanbiedingen te kunnen omvatten met onder meer
producten, diensten en oplossingen.
CO2 en P&L impact door… resource prestaties
Meer dan 75% van onze
producten bieden een superieure
transparantie in verband met
de gebruikte materialen, de
gereglementeerde informatie en
het milieueffect:
•
•
•
•

Naleving van RoHS
REACh informatie voor stoffen
Toonaangevend # PEP’s*
Richtlijnen voor circulariteit

Green Premium verbetert de efficiëntie van de hulpbronnen gedurende de
volledige levensduur van de bedrijfsmiddelen. Dit houdt een efficiënt gebruik van
energie en natuurlijke hulpbronnen in, gecombineerd met een minimalisering van
de CO2 emissie.

Optimalisering van de eigendomskosten door… circulaire prestaties
We helpen onze klanten om de totale eigendomskosten van hun bedrijfsmiddelen
te optimaliseren. We bieden daarvoor IoT-enabled oplossingen en services aan
voor upgrading, herstellingen, latere uitrusting en revisie.

Gemoedsrust door… prestaties die het welzijn bevorderen
De Green Premium producten leven de RoHS en REACh voorschriften na. We gaan
zelfs nog verder dan deze voorschriften en vervangen stap-voor-stap bepaalde
materialen en stoffen in onze producten.

Betere verkoop door... differentiatie
Ontdek wat we
bedoelen met "groen"
Controleer uw producten!

Green Premium is goed voor waardevolle voorstellen via de labels en service van
derde partijen. Door samen te werken met derde partijen kunnen we onze klanten
ondersteunen bij het halen van hun doelstelling voor duurzaamheid, bijvoorbeeld
bij ecologische bouwcertificaten.
*PEP: Product Environmental Profile (d.w.z. milieuproductverklaring)
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Laadoplossingen voor elektrische voertuigen

EVlink laadoplossingen:

Wereldwijde klantenondersteuning

Naleving van de IEC normen

Netwerk van partners voor installatie en service
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vertrouwen hebben in de toekomst

102.000 stations in 50 landen
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De wereldwijde
beschikbaarheid van
onze laadstations
en service is het
beste bewijs van
ons lange-termijnengagement
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Hoe werkt het?
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Hoe werkt het?

Het elektrische voertuig
4 belangrijke punten:

3
4

1

2

1 Motor
Het voertuig heeft een of meerdere motoren.
Naargelang van de grootte en van de prestaties
varieert het totale vermogen van 15 tot 200 kW.
Voorbeeld: 48 kW (65 pk) voor een kleine vierzitter sedan.

2 Batterijen
De laatste jaren heeft de batterijtechnologie
een aanzienlijke vooruitgang geboekt. Lood
werd geleidelijk aan vervangen door andere,
efficiëntere verbindingen. De research wordt
voortgezet om de capaciteit nog te verbeteren
en om het gewicht te verminderen.

3 Lader aan boord
Het voertuig is uitgerust met een batterijlader
die wisselstroom krijgt van het laadstation dat de
maximaal beschikbare laadstroom bepaalt. In
sommige voertuigen kan de batterijlader ook een
gelijkstroom krijgen van het laadstation.

4 Laadingang
Het voertuig is uitgerust met minstens een
ingang voor wisselstroom. In sommige
voertuigen kan de ingang ook worden gebruikt
voor een snelle lading in gelijkstroom of een
tweede ingang kan voorzien worden voor een
snelle lading in gelijkstroom.

Vandaag wordt meestal lithium-ion gebruikt.
Deze nieuwe batterijen hebben geen
geheugeneffect en kunnen dus worden geladen
zonder eerst volledig leeg te zijn. Ze worden
gebruikt in smartphones, in laptop computers, in
sommige vliegtuigen en in elektrische voertuigen.
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Waar laden?
Thuis
Een laadstation voor privégebruik, geïnstalleerd in de garage.

Thuis — condominium
Een laadstation voor binnen- of buitengebruik, geïnstalleerd in
een privéparkeerruimte.

Op het werk
Meer en meer bedrijven hebben laadstations geïnstalleerd op hun
parkeerterreinen. Ze kunnen daarbij zelf beslissen of de gebruikers hun
batterijen gratis mogen laden of een vergoeding moeten betalen.
Koerierdiensten, gemeenten of overheidsafdelingen hebben vaak
een parkeerterrein dat volledig uitgerust is voor het laden van
elektrische voertuigen.

In privéparkeerruimten
SH

OP

I

Om te voldoen aan de vragen van de klanten bieden exploitanten van
overdekte parkeerterreinen vaak laadstations aan. De toegang tot deze
laadstations wordt gewoonlijk geregeld via een badge op basis van diverse
commerciële voorwaarden.
Gemeenten en beheerders van parkeerruimten ontwikkelen momenteel
deze diensten.

Op straat
Gemeenten willen een nieuwe groene mobiliteit ondersteunen en bieden
toegang tot een netwerk van laadstations in hun straten of in openbare
parkeerruimten. De toegang tot deze laadstations wordt gewoonlijk
geregeld via een badge of een smartphone app op basis van diverse
commerciële voorwaarden.
M

De gemeenten kunnen ook elektrische carpooling promoten. Netwerken
van laadstations kunnen gezamenlijk worden gebruikt door services voor
carpooling en door bestuurders van elektrische auto's.

Aan een tankstation
In sommige landen zijn al testlocaties voorzien met tankstations waar
elektrische voertuigen snel kunnen worden geladen. De klanten maken
gebruik van een laadtijd van 30 minuten en rusten even uit of shoppen in
de supermarkt.

www.se.com/be

Laadoplossingen voor elektrische voertuigen | 9

Hoe werkt het?

Laden
De laadmodus bepaalt het beschermingsniveau
Laag

Aanvaardbaar

Modus 1

Hoog

Modus 2

Modus 3

Modus 4

SNELLADER

Directe aansluiting
van het voertuig op het net

Directe aansluiting
van het voertuig op het net

Directe aansluiting
van het voertuig op het net

• Gewoon stopcontact
(huishoudstopcontact)
• Gewone kabel
• Risico van oververhitting
• Verboden in de
Verenigde Staten

• Gewoon stopcontact
• Kabel met communicerend
toestel voor laadmonitoring
• Stroom beperkt tot 10 A

• Speciaal stopcontact met
ingebouwde laadmonitoring
• Speciale kabel (al dan
niet vastgemaakt aan het
laadstation)
• Tot 22 kW

Indirecte aansluiting
van het voertuig op het net via een
externe lader
• Externe lader voor gelijkstroom
met ingebouwde laadmonitoring
• Speciale vastgemaakte kabel
• Vanaf 24 kW GS

Modus 2, Modus 3 of Modus 4 bepaalt het type van de laadconnectoren
Modus 2

Modus 3

Ingang voertuig

Huishoudstopcontact

Modus 4
Stopcontact of
vastgemaakte
kabel

Ingang voertuig

DC
laadstation

Ingang voertuig

COM*

SNELLADER

COM*

COM*

Type 1

Type 2

*Focus op
technologie

Huishoudstopcontact

Type 1

Type 2

CCS
Combo 2

Type 2 met
of zonder
kleppen

Type 2

CHAdeMO

Combo 2

Vastgemaakte kabel

Laadkabel
Een specifieke geleider maakt gegevenscommunicatie tussen
het voertuig en het laadstation mogelijk. Het laadproces begint
pas wanneer de volgende informatie OK is:
- Aarding van het voertuig
- Aanduiding van de kenmerken van de laadkabel
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De effectieve laadcapaciteit stemt overeen met
de capaciteit van de zwakste schakel (voertuig, kabel, laadstation,
elektrische installatie), bijvoorbeeld:
Voertuiglader

Kabel/laadmodus

Laadpunt

Effectieve laadcapaciteit

7 kW

2,3 kW (Modus 2)

2,3 kW (Modus 2)

7 kW

7,4 kW (Modus 3)

22 kW

Huishoudstopcontact

2,3 kW

Laadstation

7,4 kW

Het vermogen van de bron bepaalt de laadsnelheid*
Voorbeeld: voor een voertuig met een batterij van 40 kWh:
Gebruikte bron

Huishoudstopcontact

Speciaal AC stopcontact

Speciaal DC stopcontact

Vermogen

Eenfasig: 2,3 kW

Eenfasig: 7,4 kW

Driefasig: 24 kW

Driefasig: 22 kW

Nodige tijd om "vol te
tanken"
18 h

7h

2 h 30 min

2h

% van de lading na
30 min

3%

7%

20%

25%

* Bij gebruik van de juiste kabel.

( )

Focus op

technologie

Architectuur voor elektriciteitsdistributie
Standalone

Geclusterd

Een of meerdere laadstations kunnen worden aangesloten op
hetzelfde elektrische bord en kunnen onafhankelijk werken. De
bescherming kan ook worden geïnstalleerd in de sokkel van
het laadstation (zie hoofdstuk pagina 32).
Elk laadstation werkt onafhankelijk. Ze worden stroomopwaarts
beschermd en hun verbruik kan worden gemeten.
De laadstations kunnen worden aangesloten op een
supervisiesysteem.

Het beheer van de energiebeschikbaarheid biedt een
alternatieve weg:
EVlink systeem voor belastingsbeheer.
Dit systeem maakt het mogelijk om rekening te houden met
de verschillende behoeften in verband met het gebruik van de
voertuigen die moeten worden geladen. Een cluster bestaat uit
laadstations (van 3 tot 1.000 laadstations) die gestuurd worden
door het systeem voor belastingsbeheer, een vermogensmeter,
een 3G/4G modem, enz. Deze laadstations kunnen worden
aangesloten op een supervisiesysteem.

Elektrische besc

herming

Meters

PLC

Com.
Modem netwerk

Elektrische besc

herming

Stroomaansluiting

Meters

erk
Communicatienetw

www.se.com/be
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Het EVlink productengamma
Laadstations voor elektrische voertuigen
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Het EVlink productengamma

9 selectiecriteria voor een laadstation

Elektrisch

Vermogen per
stopcontact

Laadmodus

Stopcontact

Gebruik

Toegang
stopcontact

Belastingsbeheer

3,7 kW - 7,4 kW

11 kW - 22 kW

Eenfasige netvoeding.

Driefasige netvoeding.

Mode 2

Mode 3

Mode 4

Gebruik van een laadkabel uitgerust
met zijn controller interface.

Geavanceerde ladingsregeling met
communicatie tussen het station en het
voertuig. Gebruik van een directe laadkabel.

Geavanceerde ladingsregeling met
communicatie tussen het station en het
voertuig voor DC laadmodus.

Huishoudstopcontact

Type 2

Tot 2,3 kW

Tot 22 kW

Vrije toegang

Vastgemaakte kabel type 1
Vastgemaakte kabel type 2

Combo 2
CHAdeMO

AC type 1: tot 7.4 kW
AC type 2: tot 22 kW

24 kW

Sleutel

Authenticatie

Slot met sleutel.

Toegang met RFID-badge of via smartphone
apps voor geconnecteerde stations. De werking
hangt af van het feit of het een geconnecteerd
station is of niet..

Geoptimaliseerde kosten &
continuïteit van de service

Geoptimaliseerde
laadtijd

Geoptimaliseerd beheer van
laadstation

C1-type: "Geoptimaliseerde kosten" >
vertraagde start of tijdelijke stroombeperking

Voor niet-geconnecteerd
laadstation. Het resterende

Voor een cluster van laadstations die
geconnecteerd zijn met het net van een
elektrische installatie.

C2-type: "Geopt. kosten + continuïteit van
de service"
> vertraagde start of tijdelijke stroombeperking
> real-time max. laadstroomregeling

Connectiviteit

22 kW - 24 kW (DC)

beschikbare vermogen wordt
verdeeld tussen de 2 auto's.
Daarbij wordt de voorkeur
gegeven aan de auto met
minder energie of minder al
toegewezen tijd om
uitschakelingen te voorkomen.

Er wordt een algemeen energiebeheer voorzien (net
van de elektrische installatie + stations) om de
beschikbaarheid van de diensten op de site of in het
gebouw te behouden en om het laden van de voertuigen
te optimaliseren.

Non
Communicatie (bedraad, wifi, 3G/4G modem) naar de cloud-gebaseerde supervisie mogelijk maken.

Installatie

Montage

Bescherming

Muur

Vloer

Kast bevestigd aan de muur.

Kast met ingebouwde of afzonderlijke
bescherming.

Elektrisch
I-Type: beschermingsinrichtingen
kunnen worden geïnstalleerd op een
sokkel;
F-type: in de fabriek gemonteerde
beschermingsinrichting

Vorm
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Mechanisch
54
Bescherming tegen
stof, spatwater.
Buitengebruik
is mogelijk.

Mechanisch
IP55
Bescherming tegen
stof en lagedrukwaterstralen.
Buitengebruik
is mogelijk.

Stijlvol

Robuust

Robuust +

Witte behuizing van
stevige kunststof.

Metalen behuizing.

Vandalismeveilige afwerking.
Metalen behuizing.

Mechanisch
IK10
Pendelslagweerstand: massa van 5 kg, touw van
40 cm.

www.se.com/be

EVlink
Wallbox
(G3)
'Standard'

Laadvermogen (kW)

7.4

3.7

7.4

11

22

11

22

3

3

Modus 2

3

Modus 3

4

Modus 4

ACT1 ACT2

ACT1 ACT2

T2

T2

Stopcontact
Vastgemaakte kabel

EVlink DC
snellader

Cloudconnecteerbaar

Cloudconnecteerbaar

'Plus'

3.7

Laadmodus
2

EVlink Smart EVlink
Wallbox
Parking
(G4)

Cloudconnecteerbaar

7.4

22

7.4

22

22 (AC)

24 (DC)

2

3

2

3

3

4

T2

T2 + D

T2

T2 + D

ACT1 ACT2

T2 + T2

AC CHAdeMO AC Combo 2
ACT2 22 kW (AC)

D
Huishoudstopcontact
ACT1 Vastgem. kabel met plug Type 1
ACT2 Vastgem. kabel met plug Type 2
T2

Plug Type 2 (optionele klep)

F

Toegang lading
F

Vrije toegang

K

Slot met sleutel

UNE

Geoptimaliseerde kosten
Geopt. kosten + continuïteit
van de service

T

Geopt. laadtijd

M

Geopt. stationbeheer

K

F

K

A

F

A

F

A

Y

Ja (klaar voor connectiviteit)

N

Nee

Muur

F

Vloer

Bescherming

C2

N

N

W

Montage
W

C1

Elek

C1 + M

C1 + T + M

van de se

Connectiviteit

I
F
54
55
10

F

Authenticatie

Belastingsbeheer
C1
C2

K

F

IP

54

IK

10

W

D

F

N

Y

N

Y

N

Y

W

F

W

F

W

F

54

54

55*

10

10

10

I

54
10

F

54
10

On-site montage mogelijk
In de fabriek gemonteerd
Stof + spatwater
Stof + lagedrukwaterstraal
5 kg schok

S

Aspect
S

Stijlvol

R

Robuust

R+

Robuust +

www.se.com/be

S

S

* 54 voor Smart Wallbox met T2+D stopcontacten

R

R+

( )
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Het EVlink productengamma

Communicerende laadstations

Connectiviteit van de laadstations
EVlink Parking en EVlink Smart Wallbox laadstations zijn uitgerust met
ethernet poorten (kabel). EVlink Smart Wallbox kan worden uitgerust met
een extra wifi-module voor een verbinding met een draadloze LAN (geen
directe wifi tussen een PC en het laadstation).
Parking

Smart Wallbox

Ethernet

Ethernet

Communicatie voor inbedrijfstelling
De instellingen van de laadstations gebeuren in de inbedrijfstellingsfase.
Hun ethernet poort moet daarvoor worden verbonden met een standaard
pc. In dit stadium is nog geen wifi-verbinding beschikbaar.
Smart Wallbox

Parking

Communicatie voor onderhoud
Soms zijn latere wijzigingen van de instellingen van de laadstations nodig.
Dit kan gebeuren:
• via een directe verbinding met de ethernet poort van het laadstation,
• of door een verbinding via een LAN te maken om het openen/sluiten van
het laadstation te vermijden.
Smart Wallbox

Parking

Router

LAN
of

Smart
Wallbox

16 | Laadoplossingen voor elektrische voertuigen

of

Laptop voor
onderhoud
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Communicatie voor cloud supervisie
EVlink Parking en EVlink Smart Wallbox: toegang tot de cloud is
beschikbaar met 3G/4G of DSL technologieën en OCPP protocol.

Cloud-connecteerbaar

Voorbeelden van mogelijke supervisie-services via een onafhankelijke
Provider (Charge Point Operator):
• Beheer van gebruikerstoegang
• Gedetailleerde gegevens krijgen over de ladingen
• Gedetailleerde rapportering
• Bedrijfsmiddelenbeheer.
• Kosten doorrekenen, ...

Cloud

OCPP

OCPP (1)

OCPP (1)

Internet

(1)

3G / 4G

(2)

3G / 4G

(2)

3G / 4G

Supervisie
(2)

Schakelaar

Internet
toegangspunt

LAN
of

(1)
(2)

 CPP: Norm voor open laadpuntprotocol.
O
4G modem: schakelt naar 3G als er geen 4G beschikbaar is.

www.se.com/be
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Het EVlink productengamma

Overzicht van het EVlink gamma
EVlink Wallbox (G3)
EVlink Wallbox Plus

EVlink Smart
Wallbox (G4)

EVlink Parking
Cloud-connecteerbaar

Cloud-connecteerbaar

pagina 20
Wallbox "Standard"
• Buiten- of binnengebruik
• Wand- of montage op sokkel*
• Vermogensbereik: 3,7 tot 22 kW
• T2 stopcontact (met of zonder kleppen) of
vastgemaakte kabel met T1 of T2 connector
• Slot met sleutel om kabeldiefstal en het starten en
stoppen van een laadsessie te voorkomen
• Vertraagde start of tijdelijke stroombeperking mogelijk

pagina 26
• Buiten- of binneninstallatie

• Buiten- of binneninstallatie

• Wand- of montage op sokkel*

• Wand- of montage op sokkel

• Vermogensbereik: 7,4 kW of 22 kW
met permanente derating-optie

• Vermogensbereik: 7,4 kW tot 22 kW
met permanente derating-optie

• Stopcontact (T2) +
huishoudstopcontact-optie (TE) of
vastgemaakte kabel (T2/T1)

• 1 of 2 stopcontacten (T2) +
huishoudstopcontact-optie (TE)

• Slot met sleutel om kabeldiefstal
en het starten en stoppen van een
laadsessie te voorkomen
• Authenticatie met RFID-badge

Wallbox 'Plus'

• Energiemeetcapaciteit

Zelfde kenmerken als de 'Standard' Wallbox
Extra functies:
• Geïntegreerde bescherming tegen 6mA DC stroom

pagina 32

• Optionele communicatiemodule
(wifi en/of 3G/4G) of ethernet voor
aansluiting op een supervisiesysteem.

• Vrije toegang of authenticatie met
RFID-badge
• Energiemeetcapaciteit met
automatische balancering van de
belasting (load balancing)
• Optionele communicatiemodule
(3G/4G) of ethernet voor aansluiting
op een supervisiesysteem.

* Sokkel als accessoire.

( )

* Sokkel als accessoire.

( )

Hoe een EVlink Wallbox gebruiken?
Scannen of
klikken op
de QR-code

Hoe een EVlink Smart Wallbox gebruiken?

Hoe een EVlink Parking laadstation gebruiken?

Scannen of
klikken op
de QR-code

Scannen of
klikken op de
QR-code

Belastingsbeheer, supervisie
Functies voor energie- en communicatiebeheer

Beheer op bedrijfsniveau, supervisie

• Vermijden van storingen in de elektrische
installatie
• Verminderen van de energiekosten
• Verbeteren van de tevredenheid van
de bestuurder
• De werking efficiënter maken
• Lokale monitoring, geen cloud-abonnement.

• Gebruiksanalyse
• Afstandsonderhoud
• Bestuurdersbeheer.

18 | Laadoplossingen voor elektrische voertuigen
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NIEUW

EVlink DC snellader*
Cloud-connecteerbaar

EVlink accessoires &
reserveonderdelen

pagina 40
• Buiten- of binneninstallatie

• Basiselementen voor Wallbox

• Montage op sokkel

• Stopcontacten, laadkabels, kabelhouders

• Wandmontage of vloermontage met sokkel*

• Omhulsels

• Max. DC uitgangsvermogen: 24 kW

• Set van 10 RFID-badges

• 4 wand-gemonteerde laadstations
• 2 x monostaander laadstations:
- met "CHAdeMO" stopcontact,
- of met "CCS Combo 2" stopcontact
• 1 x bistaander laadstation met "CHAdeMO"
stopcontact + "CCS Combo 2" stopcontact
• 1 x tristaander laadstation met "CHAdeMO"
stopcontact + "CCS Combo 2" stopcontact +
"AC 22kW T2" stopcontact.

• Simulatietool voor elektrisch voertuig
• Slot met sleutel
• 3G/4G modem

• Vrije toegang of authenticatie met
RFID-badge.
* Sokkel moet afzonderlijk worden besteld.

( )

EVlink Services
EVlink Services: Oplossingen voor uw projecten
Als specialist in energiebeheer biedt Schneider Electric de volgende services:
• Installatie-audit en inbedrijfsteling door goed opgeleide engineers of door
gecertificeerde installateurs
• Opleiding van uw personeel
• Gamma reserveonderdelen voor alle EVlink laadstations.

www.se.com/be
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Het EVlink productengamma

EVlink Wallbox Standard & Wallbox Plus
Samengevat

EVlink Wallbox : een beschikbaar gamma in Wallbox
"Standard" en Wallbox "Plus"
Ruime keuze
Wallbox "Standard" en Wallbox 'Plus' zijn elk beschikbaar in 14 versies:
• Nominaal laadvermogen: 3,7, 7,4, 11 of 22 kW
• T2 stopcontact of vastgemaakte kabel (met T1 of T2 connector)

Robuustheid
• Bijzonder goed bestand tegen mechanische stoten: IK10
• Geschikt voor buitengebruik: IP54
• Heavy duty T2 stopcontact met verzilverde contacten om oververhitting
te voorkomen

Gebruiksvriendelijk
• "Plug and charge"
• One-touch stop/herstart
• Vastgemaakte kabel is opgerold rond de Wallbox
• 1 of 2 laadstations gemonteerd op dezelfde paal
QR-code van het
product "FLASH ME"

Opties voor energiebeheer
Telkens slechts een optie geselecteerd of geen optie

• Vertraagde start om slechts in de daluren te laden
• Tijdelijke stroombeperking van 16 A (3,7 en 11 kW) tot 10 A, of van 32 A
(7,4 en 22 kW) tot 16 A, om het risico van elektrische overbelasting uit te
schakelen
• Permanente aanpassing van de maximaal beschikbare laadstroom
voor het voertuig, om een afschakeling (utiliteitsmeter of inkomende
vermogenschakelaar) te vermijden wanneer het totale verbruik van de
woning het contractuele vermogen nadert.

Thuis

De eerste twee opties worden geactiveerd door het sluiten van een extern
contact (dalschakelaar, inrichting voor belastingsafschakeling, enz.), vast
bedraad naar de enkelvoudige digitale ingang.

Bescherming tegen aardlekstromen (enkel en alleen Wallbox Plus)

Thuis — condominium

Wallbox Plus is uitgerust met geïntegreerde bescherming tegen
gelijkstroom residuaal (RDC-DD, als een "gelijkstroom detectie apparaat
resterend"). Dit maakt het mogelijk stroomopwaarts type A bescherming
te gebruiken tegen éénfasige en driefasige DC stromen (RCD), conform
aan de elektrische installatienorm CENELEC HD 60364-7-722: en aan
Algemene Reglement voor elektrische installaties (AREI)

In privéparkeerruimten

SH

OP

I

20 | Laadoplossingen voor elektrische voertuigen

www.se.com/be

EVlink Wallbox "Standard" en Wallbox "Plus"

Applicatie

We raden de Wallbox Standard en de Wallbox Plus aan voor woningen en voor ruwere omgevingen (condominium,
parkeerruimte van een bedrijf, hotel, enz.) wegens hun waterdichtheid en hun robuustheid.

Ontdekking
Vastgemaakte kabel met
enkelvoudige connector

EV

Vergrendeling van het
laadstation en van de
kabel met de sleutel

lin

k

Type 1
Knop om de kabel te
ontgrendelen
Stop/herstart-knop en
indicatielamp voor de
aanduiding van de
laadstatus

Stop
Star

t

1

1
2
2

3

Type 2

Laadstation met vastgemaakte kabel

Laadstation met stopcontact
Vergrendeling van het laadstation met
de sleutel

Laadstation ontgrendeld
1 of 2 Wallbox op de
optionele montagepaal
met sokkel

• De plug kan niet worden ingebracht
• De kabel kan niet worden uitgetrokken
• Stoppen/starten van het laden
is onmogelijk

Laadstation
vergrendeld

Gemakkelijke installatie
Wat bevindt er zich in een EVlink Wallbox?

Installatie door 1 technicus in minder dan 30 minuten.
Geen speciale werktuigen nodig

Scannen of klikken
op de QR-code

Bedrading bovenaan, onderaan of achteraan
Ogenblikkelijke inbedrijfstelling
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Het EVlink productengamma

EVlink Wallbox
Karakteristieken

EVlink Wallbox "Standard" en EVlink Wallbox "Plus"

Voedingsnet
• 220 - 240 V eenfasig – 50/60 Hz voor 3,7 en 7,4 kW laadstations
• 380 - 415 V driefasig – 50/60 Hz voor 11 en 22 kW laadstations
• Geschikte aardingssystemen:
- TT, TN-S, TN-C-S
- IT (het kan nodig zijn om een scheidingstransformator toe te voegen
voor het laden van bepaalde voertuigen)

Mechanische en milieukarakteristieken
• Code bescherming: IP54
• Code bescherming tegen schokken: IK10
• Bedrijfstemperatuur: -30°C tot +50°C
• Opslagtemperatuur: -40°C tot +80°C
• Lengte vastgemaakte kabel: 4 m
• Exclusieve opties voor energiebeheer: vertraagde start van het laden,
tijdelijke stroombeperking, real-time maximale laadstroomregeling

Toegangscontrolemodi
• Vrije toegang
• Controle door slot met sleutel, met vergrendeling van de laadkabel

Garantie
• 24 maanden voor het volledige EVlink gamma

Normen
• IEC/EN 61851-1 ed 2.0
• IEC/EN 61851-22 ed 1.0
• IEC/EN 62196-1 ed 2.0
• IEC/EN 62196-2 ed 1.0

> ROHS compliant
> Reach compliant
> EoLi: End Of Life Process
> Product Environmental Profile
compliant

Certificaat
EVlink Wallbox heeft een CB
testcertificaat gekregen van het LCIE
testlaboratorium waarin bevestigd wordt
dat de IEC 61851-1 en IEC 61851-22
normen nageleefd worden.
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Referenties laadstation
EVlink Wallbox

Beschrijving

Stopcontact of
connectortype

Vermogen (kW)
Fasen

Referenties

Wallbox Standard
Met stopcontact aan de rechterkant (1) - Verzilverde contacten
T2
3,7 (1P - 16 A)
EVH2S3P02K
7,4 (1P - 32 A)
EVH2S7P02K
11 (3P - 16 A)
EVH2S11P02K
22 (3P - 32 A)
EVH2S22P02K
Met vastgemaakte kabel van 4 m, aan de rechterkant - Verzilverde
contacten
T1
3,7 (1P - 16 A)
EVH2S3P0AK
7,4 (1P - 32 A)
EVH2S7P0AK
T2
3,7 (1P - 16 A)
EVH2S3P0CK
7,4 (1P - 32 A)
EVH2S7P0CK
11 (3P - 16 A)
EVH2S11P0CK
22 (3P - 32 A)
EVH2S22P0CK
(1)

Wallbox Plus
EVH3S3P02K
EVH3S7P02K
EVH3S11P02K
EVH3S22P02K

EVH3S3P0AK
EVH3S7P0AK
EVH3S3P0CK
EVH3S7P0CK
EVH3S11P0CK
EVH3S22P0CK

Kabel beschikbaar als accessoire.

Beschermingen en opties met Wallbox Standard
Beschrijving
Laden
Nominaal vermogen - Stroom
Bescherming
Vermogenschakelaar (overstroom) (1)
Differentieel (reststroom) (1)
Vertraagde start
Relais
Tijdelijke stroombeperking
Relais
(2)

Eenfasig
3,7 kW - 16 A

7,4 kW - 32 A

Driefasig
11 kW - 16 A

22 kW - 32 A

20 A Curve C
30 mA Type B voor EV :
A9Z51240

40 A Curve C
30 mA Type B voor EV :
A9Z51440

20 A Curve C
30 mA Type B voor EV :
A9Z51440

40 A Curve C
30 mA Type B voor EV :
A9Z51440

Met normaal open contact
Met normaal open contact

In overeenstemming met de elektrische installatienorm HD 60364-7-722:2016.

Beschermingen en opties met Wallbox Plus
Beschrijving
Laden
Nominaal vermogen - Stroom
Bescherming
Vermogenschakelaar (overstroom) (1)
Differentieel (reststroom) (1)
Vertraagde start
Relais
Tijdelijke stroombeperking
Relais
(2)

Eenfasig
3,7 kW - 16 A
20 A Curve C
30 mA Type A-SI (1)
A9R31225

7,4 kW - 32 A
40 A Curve C
A9R31240

Driefasig
11 kW - 16 A
20 A Curve C
30 mA Type A-SI (1)
A9R31425

22 kW - 32 A
40 A Curve C
A9R31440

Met normaal open contact
Met normaal open contact

In overeenstemming met de elektrische installatienorm HD 60364-7-722:2016.

www.se.com/be
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EVlink Wallbox
Referenties accessoires
EVlink kabel

Simulatietool
voor elektrisch
voertuig

Montagepaal
met sokkel

Om de auto aan te sluiten op
het laadstation. Beschikbaar
met een T1 of T2 connector.

Voor een on-site
werkingscontrole van het
laadstation en van de
laadkabel.
Referentie: EVA1SADS

Vloermontage van 1 of 2 Wallboxen
Referentie voor 1 Wallbox: EVP2PBSSG1
Referentie voor 2 Wallboxen: EVP2PBSSG2

Raadpleeg pagina 44

Referenties reserveonderdelen
Voorpaneel

Referentie

Stopcontact

Referenties

EVP1HCWN
EVlink

Slot met sleutel

Referenties

Vastgemaakte kabel

Willekeurig slot met
sleutel (1)

EVP1HLSR

T1 laadkabel

Enkelvoudig slot met
sleutel (1)

EVP1HLSS

KeyLock uniek

EVP1HLINFRA

Voorbeeld:
- Als u een EVP1HLSR bestelt: krijgt u 1 slot + 2 sleutels met dezelfde code.
- Als u een EVP1HLSS bestelt: krijgt u 10 sloten + 20 sleutels met dezelfde
code voor alle sleutels.
(1)
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T2 éénfasig

EVP1HSM21

T2 driefasig

EVP1HSM23

Referenties
16 A éénfasig

EVP2CNS161A4

32 A éénfasig

EVP2CNS321A4

16 A éénfasig

EVP2CNS161C4

32 A éénfasig

EVP2CNS321C4

16 A driefasig

EVP2CNS163C4

32 A driefasig

EVP2CNS323C4

T2 laadkabel

www.se.com/be

Praktische informatie
Afmetingen (mm)
170

800 min

EcoStruxureTM
Facility Expert

480

Registreer uw laadstation
en verbeter nu uw
onderhoudsefficiëntie
met EcoStruxureTM
Facility Expert.

331.5

5.6 kg (Wallbox Standard)
6.3 kg (Wallbox Plus)

7.5 kg (Wallbox Standard with attached cable)
7.9 kg (Wallbox Plus with attached cable)

Aanvullende informatie voor Wallbox
Technisch document

Taal

Referenties

EN/SP/FR/DU

NHA31789

IT/NL/PL/PT

NHA31790

EN/SP/FR/DU

NHA31778

IT/NL/PL/PT

NHA31779

NO/ZW/FI

QGH34400

EN/SP/FR/DU

NHA31783

IT/NL/PL/PT

NHA31784

EN/SP/FR/DU

NHA31787

IT/NL/PL/PT

NHA31788

NO/ZW/FI

QGH34396

Met stopcontact
Snelle startgids
Instructieblad

Met vastgemaakte kabel
Snelle startgids
Instructieblad

Om deze documenten te downloaden, zoeken met een referentie op
www.se.com/be

• EcoStruxureTM
Facility Expert is een
eenvoudige, cloudgebaseerde tool
die u helpt bij het
organiseren van uw
onderhoudsrapporten,
bij de follow-up voor
preventief onderhoud,
bij de toegang tot
historische overzichten,
bij het creëren van
rapporten en bij het
integreren van een
afstandsalarm vanuit
uw apparatuur.
• Met EcoStruxureTM
Facility Expert
kunt u uw
onderhoudsactiviteiten
optimaliseren.
Download deze gratis
tool op uw pc of op uw
smart apparaat in de
Apple of Google Play
store.
• U bent nu klaar om
de QR-code van het
product te flashen
met de EcoStruxureTM
Facility Expert lezer.

www.se.com/be
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EVlink Smart Wallbox
Samengevat
Ruime keuze
Laadstation gamma:
• Maximaal laadvermogen: 7,4 kW of 22 kW met een eenfasige of een driefasige voeding
• De maximale laadstroom kan worden ingesteld tussen 8 A en 32 A
• T2 stopcontact
• T2 stopcontact + type E huishoudstopcontact (max. 10 A)
• Vastgemaakte kabel T1 of T2 connector
• Vergrendeling met sleutel of RFID-authenticatie gebruiker

Robuustheid

• Heavy duty stopcontact met verzilverde contacten om oververhitting te voorkomen
• Bijzonder goede bescherming tegen mechanische stoten: IK10
• Geschikt voor buitengebruik: IP54

Gemakkelijke installatie en inbedrijfstelling

• Wand- of montage op sokkel
• 1 of 2 laadstations op dezelfde paal
• Gemakkelijke bedrading
• Geïntegreerde meting van het schijnbare vermogen
• Interface met een externe MID energiemeter
• Instelling van de parameters via een in het laadstation ingebedde webserver

Energiebeheer
QR-code van het
product "FLASH ME"

• Vertraagde lading, lokaal gestuurd via een bedraad contact om het laden uit te
stellen tot in de daluren
• Tijdelijke stroombeperking op een ingestelde waarde, gestuurd door een bedraad
contact, om het totale verbruik van de elektrische installatie en het risico van een
stroomuitval te verminderen.
• De vertraagde lading en de tijdelijke stroombeperking kunnen ook worden
gestuurd door het LMS voor belastingsbeheer, door het supervisiesysteem (via
OCPP) of door het gebouwbeheersysteem (via Modbus)

Veelzijdige aansluiting op een supervisiesysteem
Cloud-connecteerbaar

Ethernet

• Bedraad ethernet: 3 poorten
• Wifi-module als een accessoire
• 3G/4G modem als een accessoire
• OCPP 1.5 of OCPP 1.6 interface

Gamma van services

• Een wereldwijd netwerk van gecertificeerde installateurs biedt on-site installatie,
on-site inbedrijfstelling, onderhoudsplan en on-demand herstelling, en contracten
voor bedrijfsmiddelenbeheer
• Wereldwijd Customer Care Center

Geoptimaliseerde architectuur
Schneider Electric
ondersteunt OCPP en is een
actief lid van OCA (Open
Charge Alliance).

Wagenpark thuis

• Standalone of geclusterde architectuur
• Al dan niet aangesloten op een supervisiesysteem
(via OCPP 1.5 of OCPP 1.6 communicatieprotocol).

Condominium

Semi-openbare en bedrijfsparkeerruimten
SH
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Applicatie
We raden Smart Wallbox aan voor alle privé- en semi-openbare ruimten waar een gebruikersauthenticatie, een
monitoring van laadsessies of een beheer van laadbedrijfsmiddelen vereist is.

Ontdekking
Vergrendeling met sleutel om
kabeldiefstal en het gebruik van het
laadstation door derden te vermijden(2)

Optioneel
huishoudstopcontact

Vastgemaakte kabel met
enkelvoudige connector

Type 1

Stop/herstart-knop(1) en
indicatielamp voor de
aanduiding van de laadstatus
Type 2

Gebruikersauthenticatie in geval van
ruimten met beperkte toegang, of
voor rapportering, kostentoewijzing
of -facturatie(2)

1 of 2 Wallbox
op de optionele
montagepaal
met sokkel

Laadstation met vastgemaakte kabel

Laadstation met stopcontact 10 A

: ook beschikbaar met EVlink Smart Wallbox met vastgemaakte kabel.
: de knop kan worden gedeactiveerd met de tool voor inbedrijfstelling.

(1)
(2)

Gemakkelijke installatie en inbedrijfstelling
Wat bevindt er zich in een EVlink Smart Wallbox?

Installatie door 1 technicus in minder dan 30 minuten. Geen speciale werktuigen nodig

Scannen of
klikken op de
QR-code

Bedrading bovenaan, onderaan of achteraan
Gemakkelijke inbedrijfstelling met een met de ingebedde webserver verbonden laptop

k
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• RFID-badges configureren. Alle RFID-badges worden normaal aanvaard (instelling in de fabriek)
• de maximale stroomwaarden per stopcontact veranderen
• functies activeren: belastingsafschakeling en voorwaardelijk uitgaande lijn per stopcontact
• onderhoudsrapporten creëren
• toegang tot het supervisiesysteem instellen
• ...
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EVlink Smart Wallbox
Karakteristieken
Voeding
• De Smart Wallbox kan werken met een eenfasige of met een
driefasige voeding
• 220-240 V eenfasig - 50/60 Hz
• 380-415 V driefasig - 50/60 Hz

Nominale laadstroom
• T2: 8 A tot 32 A (fabrieksinstelling 16 A)
• TE stopcontact: 10 A

Stroomverbruik
• Stroomverbruik van elke conditionele ingang (beperking en uitgestelde
start): 5 mA 24 V DC

Schema van het aardingssysteem
• TT, TN-S, TN-C-S
• IT (het kan nodig zijn om een scheidingstransformator toe te voegen voor
het laden van bepaalde voertuigen)

Mechanische en milieukarakteristieken

Cloud-connecteerbaar

• Code bescherming tegen indringing: IP55
• Code bescherming tegen schokken: IK10
• Bedrijfstemperatuur: -30°C tot +50°C
• Opslagtemperatuur: -40°C tot +80°C
• Lengte vastgemaakte kabel: 4,5 m

Toegang lading

Ethernet

• Vergrendeling met sleutel
• Gebruikersauthenticatie via RFID-badge. Authenticatie op afstand door een
supervisiesysteem of door een lokale instelling van toegestane badges
- 13,56 MHz RFID-lezer voor badges met chips Mifare Ultralight, Mifare
Classic 1K / 4K, I Code SLI, Tag-it HFI, EM4135, ... (volgens ISO/IEC
14443 A&B, ISO/IEC 15693 protocols)
Opmerkingen: De op de markt beschikbare standaard RFID-badges worden zeer vaak
veranderd. We raden daarom aan om eerst een test uit te voeren op uw laadstation om de
compatibiliteit te testen

- 10 RFID-badges geleverd bij elk RFID-type laadstation

Garantie
• 24 maanden voor het volledige EVlink gamma

Normen
• IEC/EN 61851-1 ed 2.0
• IEC/EN 61851-22 ed 1.0
• IEC/EN 62196-1 ed 2.0
• IEC/EN 62196-2 ed 1.0

Connectiviteit

> ROHS compliant
> Reach compliant
> EoLi: End Of Life Process
> Product Environmental Profile
compliant

Certificaat
EVlink Smart Wallbox heeft een
CB testcertificaat gekregen van
het LCIE testlaboratorium waarin
bevestigd wordt dat de IEC
61851-1 en IEC 61851-22 normen
nageleefd worden.

• Bedraad ethernet: 3 poorten
- Poort 1: LAN
- Poort 2: wifi of 3G/4G
- Poort 3: aansluiting op pc voor de inbedrijfstelling
• Wifi-module als een accessoire
• 3G/4G modem als een accessoire
• OCPP 1.5 of OCPP 1.6 interface

Energiemeting
• Geïntegreerde meting van het schijnbare vermogen
• Interface met een externe MID energiemeter

Inbedrijfstelling
• Instelling van de parameters via een in het laadstation
ingebedde webserver.
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Referenties laadstation
EVlink Smart Wallbox

Beschrijving Stopcontact of
connectortype

Toegang
lading

Vermogen (kW)(1)
Fasen

Referenties

Met stopcontact aan de rechterkant - Verzilverde contacten
T2
T2 met klep en
TE (huishoudstopcontact)

Sleutel

7,4 (1P) / 22 (3P)

EVB1A22P2KI

RFID (2)

7,4 (1P) / 22 (3P)

EVB1A22P2RI

Sleutel

7,4 (1P) / 22 (3P)

EVB1A22P4EKI

RFID (2)

7,4 (1P) / 22 (3P)

EVB1A22P4ERI

Met vastgemaakte kabel van 4,5 m, aan de rechterkant - Verzilverde contacten
T1
T2
T2

Sleutel

7,4 (1P)

EVB1A7PAKI

RFID (2)

7,4 (1P)

EVB1A7PARI

Sleutel

7,4 (1P)

EVB1A7PCKI

RFID (2)

7,4 (1P)

EVB1A7PCRI

Sleutel

22 (3P)

EVB1A22PCKI

RFID (2)

22 (3P)

EVB1A22PCRI

Fabrieksinstelling: 32 A - en alle RFID-badges gevalideerd.
Kan worden vervangen door een instelling door de klant (16 A, lijst van RFID-badges…)
met een pc en via de ingebedde webserver (zie gids voor inbedrijfstelling DOCA0060).
(1)

(2)

Bevat 10 RFID-badges.

Beschermingsinrichtingen en optionele apparatuur
Nieuwe installatie: de voedingslijn en de beschermingsinrichtingen moeten worden gedefinieerd voor
het hoogst ingestelde vermogen.
Beschrijving
Laden

Eenfasig

Driefasig

7.4 kW - 32 A max. (2)

22 kW - 32 A max. (2)

Vermogenschakelaar (overstroom)

40 A Curve C

40 A Curve C

RCD (reststroom)

30 mA Type B voor EV (1) : A9Z51440

30 mA Type B voor EV (1) : A9Z51440

Nominaal vermogen - Stroom
Bescherming

Uitgestelde start
Relais

Met normaal open contact (3)

Belastingsafschakeling
Relais

Met normaal open contact (3)

In overeenstemming met de elektrische installatienorm HD 60364-7-722 en aan het Algemene Reglement voor
elektrische installaties (AREI)
(2)
Met of zonder huishoudstopcontact.
(3)
Indien nodig kan de instelling van de Smart Wallbox worden veranderd naar "normaal gesloten" met de tool
voor inbedrijfstelling.
(1)

Gemakkelijke inbedrijfstelling met een met de
ingebedde webserver verbonden laptop
U kunt bijvoorbeeld:
• RFID-badges configureren. Alle RFID-badges worden normaal aanvaard (instelling in de
fabriek)
• de maximale stroomwaarden per stopcontact veranderen
• toestemming geven voor een permanent vastgemaakte kabel (de kabel blijft permanent
vastgemaakt aan het station)
• functies activeren: belastingsafschakeling en voorwaardelijk uitgaande lijn per stopcontact
• een evenwicht zoeken voor de laadvermogens (voor stations met 2 stopcontacten)
• onderhoudsrapporten creëren
• toegang tot het supervisiesysteem instellen
• ...
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EVlink Smart Wallbox
Referenties accessoires
EVlink kabel

Simulatietool voor Montagepaal
elektrisch voertuig met sokkel

Modem

De modems moeten in
de Smart Wallbox worden
gemonteerd.

Beschikbaar met een
T1 of T2 connector.

Raadpleeg pagina 46

Voor een werkingscontrole
van het laadstation en van
de laadkabel.
Referentie: EVA1SADS

Vloermontage van 1 of 2
Smart Wallboxen.
Afm.: 1.452 x 320 x 165 mm
Referentie voor 1 Wallbox: EVP2PBSSG1
Referentie voor 2 Wallboxen: EVP2PBSSG2

Set van 10 RFID-badges
Voor laadstations die uitgerust zijn
met een RFID-lezer.
De badges worden leeg geleverd,
klaar voor programmering om een
administrator of een gebruiker
te identificeren. Blad met
zelfklevende etiketten voor badges:
1 administrator + 9 gebruikers.
Referentie: EVP1BNS

3G/4G modem
Referentie: EVP3MM

Antenne voor Smart Wallbox
GPRS/3G/4G modem
De antenne moet
afzonderlijk worden besteld:
Ethernet kabel 0,3 m
inbegrepen.
Moet in de Smart Wallbox
worden gemonteerd
Referentie: EVP2MX

Referenties reserveonderdelen
Voorpaneel

Referentie

Stopcontact

EVP1HCWN
EVlink

Slot met sleutel

Referenties

Vastgemaakte kabel

Willekeurig slot
met sleutel (1)

EVP1HLSR

T1 laadconnector

Enkelvoudig slot
met sleutel (1)

EVP1HLSS

KeyLock uniek

EVP1HLINFRA

Voorbeeld:
- Als u een EVP1HLSR bestelt: krijgt u 1 slot + 2 sleutels met dezelfde code.
- Als u een EVP1HLSS bestelt: krijgt u 10 sloten + 20 sleutels met dezelfde
code voor alle sleutels.
(1)
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Referenties
T2

EVP1BSE23

TE

EVP1BSSE

Referenties
32 A eenfasig

EVP1CBS321A45

32 A eenfasig

EVP1CBS321C45

32 A driefasig

EVP1CBS323C45

T2 laadconnector

www.se.com/be

Praktische informatie
Afmetingen (mm)
mm
in.

170
6.7

mm
in.

u

480
18.9

800
31.5

u

800
31.5

EcoStruxureTM
Facility Expert

1000...1650 mm

331.5
13

With socket outlets
mm
in.

u

6.2 kg (13.66 lb) - T2/T2S

800
31.5

u

6.6 kg (14.55 lb) - T2/T2S + TE

800
31.5

1000...1650 mm

With socket outlets

With attached cable

6.2 kg (13.66 lb) - T2/T2S

7.7 kg (15.43 lb) - 7.4 kW

6.6 kg (14.55 lb) - T2/T2S + TE

8.3 kg (17.63 lb) - 22.1 kW

Aanvullende informatie
Technisch document laadstation
Installatiegids (1) (model met stopcontact)
Installatiegids (model met vastgemaakte kabel)
(1)

Gebruikersgids (1)
Inbedrijfstellingsgids (2) (standalone laadstation)

Taal

Referenties

EN / FR / SP / IT

NHA95005

DU / NL / NO / ZW

NHA95006

EN / FR / SP / IT

NHA95018

DU / NL / NO / ZW

NHA95021

EN / FR / SP / IT

NHA95096

DU / NL / NO / ZW

NHA95097

FR

DOCA0060FR

EN

DOCA0060EN

Registreer uw laadstation
en verbeter nu uw
onderhoudsefficiëntie
met EcoStruxureTM
Facility Expert.
With attached cable
• EcoStruxureTM
7.7 kg (15.43 Facility
lb) - 7.4Expert
kW is een
eenvoudige, cloud8.3 kg (17.63 gebaseerde
lb) - 22.1 kWtool
die u helpt bij het
organiseren van uw
onderhoudsrapporten,
bij de follow-up voor
preventief onderhoud,
bij de toegang tot
historische overzichten,
bij het creëren van
rapporten en bij het
integreren van een
afstandsalarm vanuit
uw apparatuur.
• Met EcoStruxureTM
Facility Expert
kunt u uw
onderhoudsactiviteiten
optimaliseren.
Download deze gratis
tool op uw pc of op uw
smart apparaat in de
Apple of Google Play
store.
• U bent nu klaar om
de QR-code van het
product te flashen
met de EcoStruxureTM
Facility Expert lezer.

Geleverd bij het product.
(2)
Moet worden gedownload.
(1)

Om deze documenten te downloaden, zoeken met een
referentie op www.se.com/be
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EVlink Parking
Samengevat
Ruime keuze
Laadstation gamma
• In overeenstemming met het voedingsnet: 220-240 V / 380-415 V
• 7,4 kW of 22 kW (32 A voor 230 / 400 V) en instelbaar van 6 A tot 32 A
• Bijzonder robuust stopcontact (Type 2) dankzij de verzilverde contacten
om oververhitting te vermijden
• Meerdere configuraties: gebruikersidentificatie, een of twee
stopcontacten, vloer- of wandmontage

Opties
• Ethernet communicatie met supervisiesysteem via 3G/4G modem

Gamma accessoires
• Kabels, RFID-badges, kabelhouder, modem, enz.

Geoptimaliseerde architectuur

• Standalone of geclusterde architectuur
• Al dan niet aangesloten op een supervisiesysteem (via OCPP 1.5 of
OCPP 1.6 communicatieprotocol)
• Elektrische beschermingsinrichtingen worden geïnstalleerd in de externe
kast of in de sokkel van het laadstation.

Gemakkelijke inbedrijfstelling met een met de
ingebedde webserver verbonden laptop
U kunt bijvoorbeeld:
• RFID-badges configureren. Alle RFID-badges worden normaal aanvaard (instelling in de
fabriek)
• de maximale stroomwaarden per stopcontact veranderen
• toestemming geven voor een permanent vastgemaakte kabel (de kabel blijft permanent
vastgemaakt aan het station)
• functies activeren: belastingsafschakeling en voorwaardelijk uitgaande lijn per stopcontact
• een evenwicht zoeken voor de laadvermogens (voor stations met 2 stopcontacten)
• onderhoudsrapporten creëren
• toegang tot het supervisiesysteem instellen
• ...
QR-code van het
product "FLASH ME"

Cloud-connecteerbaar

Ethernet

Thuis - condominium
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Op het werk
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Samengevat
Verbeterde functies
Haal voordeel uit de geavanceerde kenmerken en configureer uw
laadstation dankzij de EVlink met ingebedde webserver.
• Pas het gevraagde vermogen van het laadstation aan aan
uw elektriciteitsdistributie:
- configureer het belastingsbeheer per stopcontact of voor
het laadstation
- stel een automatisch belastingsevenwicht in tussen de stopcontacten
voor dubbele laadstations (Load balancing)
- stel andere verwante functies voor energiebeheer in:
belastingsafschakeling, status vermogenschakelaar en
uitgestelde lading
• Selecteer de relevante oplossing voor vermogensmeting:
- met stroomtransformatoren al ingebouwd in de kast
- met aanvullende vermogensmeters voor een hogere meetprecisie, al
dan niet met MID-naleving
• Pas het laadstation aan aan uw applicatie:
- activeer of deactiveer de RFID-badgelezer
- configureer de gebruikersprivileges via de RFID-badge: VIP,
administrators, gewone gebruikers
- selecteer de mogelijkheid om de kabel permanent ingeplugd te laten in
het laadstation
- configureer het IP-adres en de netwerkparameters
- visualiseer het gedetailleerde ladingsrapport (30 laatste events)

Diagnose en onderhoud
• Voer een diagnose uit via de LEDs op de voorkant van het laadstation of
via de ingebedde webserver.
• Herstel de standaard fabrieksinstellingen zonder een computer
• Upgrade het laadstation met de meest recente firmware en haal voordeel
uit de aanvullende functies

Supervisiemogelijkheden
Schneider Electric
ondersteunt OCPP en is een
actief lid van OCA (Open
Charge Alliance).

In privéparkeerruimten

SH
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OP

• Bediening en onderhoud van uw laadinfrastructuur:
- aansluiting op een supervisiesysteem via OCPP 1.5 of OCPP
1.6 protocol
- aansluiting op het lokale beheersysteem, zoals het
gebouwbeheersysteem of LMS, via Modbus TCP/IP.

Op straat

I

Laadoplossingen voor elektrische voertuigen | 33

Het EVlink productengamma

EVlink Parking
Karakteristieken
Voedingsnet

Op aanvraag kan de uiterlijke
vorm worden aangepast.
Aarzel niet om uw Schneider
Electric vertegenwoordiger
te contacteren om u te
helpen bij dit project.

• Aardingssysteem: TT, TN-S, TN-C-S
- IT (het kan nodig zijn om een scheidingstransformator toe te voegen
voor het laden van bepaalde voertuigen)
• Frequentie: 50 Hz of 60 Hz
• Voedingscircuit stopcontact (1 circuit per stopcontact):
- 220/240 V 1P+N of
- 380/415 V 3P+N
• Spanning besturingscircuit (voor laadstation):
- 220/240 V 1P+N

Laadmodi
• Modus 2 met:
- 10 A / Type E (FR norm) huishoudstopcontact
- 10 A / Type F (DU norm) huishoudstopcontact
> ROHS compliant
> Reach compliant
> EoLi: End Of Life Process
> Product Environmental Profile
compliant

• Modus 3 met T2 stopcontact
• Communicatie tussen het laadstation en het voertuig via laadkabel
volgens IEC 61851

Toegang lading
Gebruikersauthenticatie via RFID-badge. Authenticatie op afstand
door een supervisiesysteem of door een lokale instelling van
toegestane badges
- 13,56 MHz RFID-lezer voor badges met chips Mifare Ultralight, Mifare
Classic 1K / 4K, I Code SLI, Tag-it HFI, EM4135, ... (volgens ISO/IEC
14443 A&B, ISO/IEC 15693 protocols)
Opmerkingen: De op de markt beschikbare standaard RFID-badges worden zeer vaak
veranderd. We raden daarom aan om eerst een test uit te voeren op uw laadstation om de
compatibiliteit te testen

- 10 RFID-badges geleverd bij elk RFID-type laadstation

Mechanische en milieukarakteristieken
• Geschilderde stalen behuizing, corrosiewerende behandeling
• Bescherming: IP54 (IEC 60529), IK10 (IEC 62262)
• Bedrijfstemperatuur: -25°C tot +40°C voor Modus 2 / Modus 3 laadstation
• Bedrijfstemperatuur: -25°C tot +50°C, enkel voor Modus 3 laadstation

IT netwerkcommunicatie
• TCP/IP
• FTP, SMTP of HTTP opvraging van gegevens
• Werking:
- gebruikers-authenticatie op afstand
- opvragen van gegevens voor laadgegevensrecord
- statusmonitoring laadstation
- afstandsopdrachten krijgen

Certificaat
• CE en CB schema (IEC 61851-1 en IEC 61851-22 normen)
• EV- en ZE-Ready

Garantie
• 24 maanden voor het volledige EVlink gamma.
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Referenties laadstation
Montage op sokkel

Modus 3
Laadstationtype

Aantal
laadpunten

Stopcontacttype
Verzilverde contacten

Vermogen per stopcontact / Fasen
22 kW (3P - 32 A)

Plug and charge - zonder RFID-lezer
1 (1)
2
Met RFID-lezer

2

(2)

Zonder
RFID-lezer

EVF2S22P02

T2

EVF2S22P22

T2

EVF2S22P02R

T2

EVF2S22P22R

(2)

1 (1)

(1)

T2

Aan de rechterkant van het laadstation.
Bevat 10 RFID-badges.

Met RFID-lezer

2 stopcontacten - Modus 3/Modus 2
Laadstationtype

Aantal
laadpunten

Stopcontacttype
Verzilverde contacten

Vermogen per stopcontact / Fasen
22 kW (3P - 32 A)
2,3 kW (1P - 10 A)

Plug and charge - zonder RFID-lezer
1

T2 - TF

EVF2S22P2F

1

T2 - TF

EVF2S22P2FR

Stopcontacttype Verzilverde contacten

Vermogen per stopcontact / Fasen

Met RFID-lezer (1)

(1)

Wandmontage

Bevat 10 RFID-badges.

Modus 3
Laadstationtype

Aantal
laadpunten

22 kW (3P - 32 A)
Plug and charge - zonder RFID-lezer
1 (1)
2

T2

EVW2S22P02

T2

EVW2S22P22

T2

EVW2S22P02R

T2

EVW2S22P22R

Met RFID-lezer (2)
1 (1)
2

Zonder
RFID-lezer

www.se.com/be

Met RFID-lezer
(1)
(2)

Aan de rechterkant van het laadstation.
Bevat 10 RFID-badges.
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EVlink Parking
Referenties accessoires
Simulatietool voor elektrisch voertuig

Modem

Antenne voor Parking 3G/4G modem

Modem voor inbouw/externe
kast - Basis montage op
sokkel, met EVP1FKC (Din-rail
montageset)

De antenne moet afzonderlijk
worden besteld:
ethernet kabel 1 m inbegrepen.
De antenne moet worden
gemonteerd op de sokkel
EVP2FBS (gatdiam 22 mm)
Referentie: EVP2MP

Voor een on-site werkingscontrole van het laadstation en van
de laadkabel.
Referentie: EVA1SADS

3G/4G modem
Referentie: EVP3MM

Set van 10 RFID-badges

Beschermende kap

Voor laadstations die uitgerust zijn met een RFID-lezer. De
badges worden leeg geleverd, klaar voor programmering om
een administrator of een gebruiker te identificeren.
Blad met zelfklevende etiketten voor badges: 1 administrator +
9 gebruikers.
Referentie: EVP1BNS

Voor wand-gemonteerde laadstations.
Blokkeert gebruikerstoegang tot kabelstopcontacten gebruikt
voor bedrading.
Beschermingsgraad: IK10
Referentie: EVP1WPSC

Kabelhouder

DIN rail montageset

EVlink kabel

Voor vloer-gemonteerde en wand-gemonteerde EVlink Parking
laadstations, (ook compatibel met EVF1•••••, EVW1••••• en
EVlink Parking laadstations.)
Om de kabel op te rollen voor een gemakkelijke opslag,
vergrendeld op de houder.
Referentie: EVP1PH

Voor het gebruik van de vloer-gemonteerde laadstation als
een elektrische behuizing. Enkel compatibel met het 
op sokkel gemonteerde laadstation (ref. EVF2) en de sokkel
(ref. EVP2FBS).
Referentie: EVP1FKC

Er zijn meerdere
voertuig-connectoren/
plugcombinaties
beschikbaar voor de
laadstations.
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Referenties reserveonderdelen
Basis

Behuizing

1

Start

2

Start

3

4

5

1

Stop

2

Stop

3

O
PELIGR

CAUT

DANGER

ION

HRB59000-01

DANGER

СТЬ

ОПАСНО
GEFAHR
LO

PERICO

Basis voor montage op
sokkel.
Referentie: EVP2FBS
Zie pagina 39

Basis voor wandmontage.
Referentie: EVP1WBS

Omhulsel

1

Karakteristieken
7,4 kW 1XT2
7,4 kW 1XT2 RFID
7,4 kW 2XT2
7,4 kW 2XT2 RFID
7,4 kW T2-TF RFID
22 kW 1XT2
22 kW 1XT2 RFID
22 kW 2XT2
22 kW 2XT2 RFID
22 kW T2-TF
22 kW T2-TF RFID

Referenties
EVP2PE702
EVP2PE702R
EVP2PE722
EVP2PE722R
EVP2PE72FR
EVP2PE2202
EVP2PE2202R
EVP2PE2222
EVP2PE2222R
EVP2PE222F
EVP2PE222FR

Start

2

Start

3

4

5

1

Stop

2

Stop

3

Montage op sokkel.
Referentie: EVP2FCG
1

Wandmontage.
Referentie: EVP2WCG

Start

2

Start

3

4

5

1

Stop

2

Stop

3

Stopcontact

Groen stopcontact T2.
Referentie: EVP1PSS2

Groen stopcontact TE.
Referentie: EVP1PSSE

Groen stopcontact T2 met
kleppen.
Referentie: EVP1PSS4

Groen stopcontact TF.
Referentie: EVP1PSSF
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EVlink Parking
Praktische informatie
Inhoud - Slechts een persoon nodig
Er is slechts een persoon nodig voor de bediening en de installatie van het vloer-gemonteerde of
wand-gemonteerde laadstation.
Dit is mogelijk dankzij de levering in drie pakketten die elk minder dan 20 kg wegen.

Aanduiding inhoud en gewicht pakket
Vloer-gemonteerd laadstation

Wand-gemonteerd laadstation

1

3

1
2
3
4

1

2

2

1

Start

2

Start

3

4

5

1

1

Stop

Omhulsel
Behuizing
Wandbasis
Sokkel

2

Stop

3

RO

PELIG
ER

CAU
TTIO

DANG

N
ER
DANG

Start

HRB59000-01

1

2

RO

PELIG

Start

ER

CAU
CA
TIO

ОПАС

DANG

Ь

HR
GEFA

3

ER
DANG

HRB59000-01

N

НОСТ

OLO

PERIC
4

Ь

НОСТ

ОПАС

5

HR
GEFA
OLO

PERIC

1

Stop

2

Stop

3

4
Laadstationtype

Montage op
sokkel

Wandmontage

Pakket

Samenstelling

Gewicht

Gewicht

1

Omhulsel

17 Kg

8 Kg

2

Behuizing

20 Kg

20 Kg

3

Wandbasis

-

5 Kg

4

Sokkel

13 Kg

-

Afmetingen (mm)
Vloer-gemonteerd laadstation

u 1500 mm

u 1500 mm

Aanvullende informatie

500 mm

Technisch document

Taal

Referenties

EN / FR

NHA47410_EN_FR

DU / RU

NHA47410_DE_RU

IT / SP

NHA47410_IT_ES

NO/ZW

QGH34417

EVlink Parking: Elektrisch
schema

SP / DU /
IT / RU /
EN / FR

NHA81498

EVlink Inbedrijfstellingsgids EVlink Parking

EN

DOCA0060EN

Installatiegids
1146 mm
900 mm

413 mm

220 mm

Om deze documenten te downloaden, zoeken
met een referentie op www.se.com/be

Wand-gemonteerd laadstation

u 1500 mm

u 1500 mm

620mm

900...1300 mm
413 mm

38 | Laadoplossingen voor elektrische voertuigen

256 mm

www.se.com/be

Praktische informatie
Aanbevolen beschermingsinrichtingen per laadstationcircuit
Beveiliging elektrisch circuit - Specificaties / Aanbevelingen
Inrichting onder spanning
1P - T2 stopcontact
Nominaal vermogen - Stroom
Beschermingsinrichtingen
Vermogenschakelaar (overstroom)
Differentieel (reststroom)
(1)

3P T2 stopcontact

7,4 kW - 32 A max.

22 kW - 32 A max.

1P+N Huish.
stopcontact
2,3 kW - 10 A

1P+N Best. circuit

40 A Curve C
30mA Type B EV : A9Z51240

40 A Curve C
30mA Type B EV : A9Z51440

16 A Curve C
30 mA A-SI Type (1)

100 W max.
10 A Curve C
30 mA A-SI Type (1)

In overeenstemming met de elektrische installatienorm HD 60364-7-722 en aan het Algemene Reglement voor elektrische installaties (AREI).

Gemakkelijke installatie met DIN rail montageset ref.:
EVP1FKC compatibel met vloer-gemonteerd laadstation ref.:
EVF2 en basis voor montage op sokkel EVP2FBS
Dankzij een modulaire sokkel kunnen installateurs de bedrading van de
beschermingsinrichtingen voorbereiden in hun werkplaats. Dit accessoire
maakt het mogelijk om het laadstation te voeden met slechts een
stroomkabel, zelfs wanneer het uitgerust is met 2 plugs.

Stap 1:

Stap 2:

Bedrade beschermingsinrichting op de aangepaste rail.

De bedrade beschermingsset
inbrengen in de sokkel.

Stap 3:

Stap 4:

EcoStruxureTM
Facility Expert
Registreer uw laadstation
en verbeter nu uw
onderhoudsefficiëntie
met EcoStruxureTM
Facility Expert.
• EcoStruxureTM
Facility Expert is een
eenvoudige, cloudgebaseerde tool
die u helpt bij het
organiseren van uw
onderhoudsrapporten,
bij de follow-up voor
preventief onderhoud,
bij de toegang tot
historische overzichten,
bij het creëren van
rapporten en bij het
integreren van een
afstandsalarm vanuit
uw apparatuur.
• Met EcoStruxureTM
Facility Expert
kunt u uw
onderhoudsactiviteiten
optimaliseren.
Download deze gratis
tool op uw pc of op uw
smart apparaat in de
Apple of Google Play
store.

De bedrading afwerken.

De voorbedrade sokkel
on-site installeren.

Wat bevindt er zich in een EVlink Parking laadstation
Scannen of
klikken op de
QR-code

www.se.com/be

• U bent nu klaar om
de QR-code van het
product te flashen
met de EcoStruxureTM
Facility Expert lezer.
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Het EVlink productengamma

EVlink DC snellader 24 kW
Samengevat
24 kW - 1 stopcontact / een staander
24 kW - 2 of 3 stopcontacten / meerdere staanders
24 kW stations kunnen een elektrisch voertuig opladen in minder dan 1 uur.
Het gamma dekt een groot aantal behoeften. Voor elk station kunt u de
volgende uitrusting voorzien:
• 1 stopcontact, CHAdeMO of CCS Combo 2
• 2 stopcontacten, CHAdeMO + CCS Combo 2
• 3 stopcontacten, CHAdeMO + CCS Combo 2 + AC Type 2 (stopcontact
vooraan met klep, voor AC stroom)
Communicatie met dubbele modem voor afzonderlijke supervisie voor
werking & onderhoud.

Installatie
• Binnen of buiten
• Wandmontage, vloermontage met aanvullende sokkel
• Installatie in minder dan 2 uren (als de voedingskabel al geïnstalleerd is)

Onderhoud
• Beperkt onderhoud omdat er geen luchtfilter moet worden vervangen,
en een robuust design (IP54, IK10) voor een optimalisering van
de beschikbaarheid

Applicatie
EVlink snellaadstations werden speciaal ontworpen
om een voertuig snel te kunnen laden:
80% van de capaciteit geladen in minder dan 1 uur.
24 kW - 1 stopcontact / enkelvoudige staander laadstations bieden een snelle lading bij autodealers,
service centers, voor voertuigen van nutsbedrijven of
voor een bedrijfswagenpark.
24 kW - 2 or 3 stopcontacten / meervoudige
staanders - laadstations zijn ideale oplossingen voor
shopping centers, restaurants, parkeerruimten of voor
werkplaatsen of gedeelde gebouwen.
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Karakteristieken
Mechanische en milieukenmerken
• Beschermingsgraad: IP54 (met uitzondering van koordsets)
• Mechanische beschermingsgraad: IK10
• Bedrijfstemperatuur: -25°C / +50°C (met derating boven 35°C)
• Opslagtemperatuur: -20°C tot 45°C
• Bedrijfshoogte: 2.000 m max.
• Relatieve vochtigheid: 10% tot 95%

Voedingsnet en laadmodus
EVD1S24TOH

EVD1S24THB

EVD1S24TOH + EVD1DB1LG

EVD1S24THB + EVD1DB2LG

• Voeding: 380 - 480 V, 3P + N + aarding, 50 – 60 Hz
• Nominale voedingsstroom: 37 A
Gelijkstroomlading (alle laadstations)
• Laden in Modus 4 (IEC 61851-23)
• Laadvermogen: 24 kW
• Laadspanning/stroom: 150 tot 530 V DC / 1,5 tot 65 A met ‑CHAdeMO,
CCS Combo 2 stopcontacten
• Beschermd tegen kortsluiting; reststroominrichting op DC-uitgang;
beschermd tegen oververhitting, temperatuur geregeld
• Kabellengte: 3,25 m
Gelijkstroomlading (enkel laadstation met 3 stopcontacten)
• Laden in Modus 3 (IEC 61851-22)
• Laadvermogen: 22 kW
• Beschermd tegen kortsluiting, overbelasting; beschermd tegen
oververhitting, temperatuur geregeld
• Laadspanning/stroom: 400 V ± 10% AC, 3P + N + aarding, 32 A max.,
aan het AC Type 2 stopcontact vooraan

Communicatie
• Draadloze 3G modem
• OCPP 1.6 LAN/TCP IP protocol

Gebruikersinterfaces
• 7" touchscreen
• RFID-kaartlezer

Afmetingen (kast zonder stopcontact/kabel)
• Wandmontage (mm): H 860 x L 507 x B 250
• Monostaander op sokkel (mm): H 1.533 x L 536 x B 336
• Multistaander op sokkel (mm): H 1.835 x L 536 x B 336
EVD1S24THB2

EVD1S24THB2 + EVD1DB2LG

Referenties laadstation
Naleving van de normen

EVlink DC snelladers

• EV internationale norm: EN 61851 Ed. 2
• Immuniteit voor industriële omgeving:
EN 61000-6-2 - sept. 2015
• Emissie voor industriële omgeving:
EN 61000-6-4 - 2017 + A1: 2011
• EMC voor industriële omgeving: Klasse A

Vermogen
24 kW DC

Stopcontact(en)

Referenties

CHAdeMO

EVD1S24TOH

Gewicht
(kg)
66

CCS Combo 2

EVD1S24TOB

66

CHAdeMO + CCS Combo 2

EVD1S24THB

85

24 kW DC/22 kW AC CHAdeMO + CCS Combo 2 + AC Type 2 EVD1S24THB2

Voor EVD1S24T0H, EVD1S24T0B

EVP1DB1LG

Gewicht
(kg)
51

Voor EVD1S24T0HB, EVD1S24T0HB2

EVP1DB2LG

53

Voor EVlink DC snelladers

www.se.com/be

85

Sokkel
Referenties
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Simulatietool voor elektrisch voertuig
Samengevat
Simulatietool voor
elektrisch voertuig

Tool voor opgeleide elektriciens
Om de correcte werking van een laadstation te controleren
• EVlink Wallbox
• EVlink Smart Wallbox
• EVlink Parking
• EVlink City
• Om het even welk laadstation dat overeenstemt met de eisen van
IEC 61851-1, door het simuleren van een voertuig tijdens het laden

All-terrain gebruik
> ROHS compliant
> Reach compliant
> EoLi: End Of Life Process
> Product Environmental Profile
compliant

Referentie: EVA1SADS

Robuustheid
• IK sterkte: IK8
• Bestand tegen vallen tot op een hoogte van 1 m
• IP54: gesloten
• IP44: open
Gemakkelijk te dragen
• Gewicht: 6 Kg

Power On-indicatielampjes
op de L1, L2, L3 fasen

Maatbussen tbv de
beschermingsgeleider PE,
de nulleider N en de L1, L2, L3 fasen

10A
stopcontact
Type 2
stopcontact

Keuzeschakelaar voertuigstatus
Oplaadkabel selector
CP meetbus voor pilootdraad

Perfect eenvoudig...
Ontdek de EVlink
Laadstationtester

Scannen of
klikken op de
QR-code
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Zodra de simulatietool aangesloten is op het laadstation,
wordt het laden gestart via een knop: het resultaat
wordt getoond door een indicatielamp. U hebt slechts
enkele minuten nodig om de correcte werking van het
laadstation te controleren.

... en standalone
Voeding via de laadkabel.
Geen interne batterij, en dus geen tijdsbeperking voor
de werking en voor uw gemoedsrust.

www.se.com/be

Karakteristieken
Karakteristieken van het voedingsnet
• De simulatietool wordt gevoed via de laadstroom
• Netwerkfrequentie: 50 Hz of 60 Hz
• Aardingssysteem: TT of TN (niet gebruiken in IT)
• Spanningen:
- 230 Va op type 1 connector
- 400 Va op type 2 connector
• Laadstroom tijdens test < 2,9 kVA

Mechanische en milieukarakteristieken
• Beschermingsgraad (volgens IEC 60529): IP20
• Afmetingen (H x L x D): 105 x 750 x 62 mm
• Gewicht: 0,795 Kg
• Opslagtemperatuur: -25°C / +60°C
• Bedrijfstemperatuur: -10°C / +45°C
• Risico van mechanische beschadiging van de simulatietool bij een val bij
een temperatuur van < -2°C
• Relatieve vochtigheidsgraad (RH): < 95%

Accessoires en documenten inbegrepen
• Gedetailleerde gebruikershandleiding
(moet worden gedownload van het web)

www.se.com/be
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Het EVlink productengamma

EVlink kabel
Karakteristieken
EVlink kabel voor laadstations:
Mobiliteit binnen handbereik
Karakteristieken
• Lengte: beschikbaar in 5, 7 en 10 m
• Max. stroom: 32 A
• Bedrijfstemperatuur: -30°C tot +50°C
• Beschermingsgraad: IP44

Twee goede redenen om een tweede EVlink
kabel te voorzien in uw elektrische voertuig

Type 2 (T2)

Type 1 (T1)

1

2

Om voordeel te halen
uit de laadcapaciteit
van openbare
laadstations: als u een
geschikte EVlink kabel
voor het gebruikte
laadstation hebt,
kunt u snel laden
met een bijzondere
bescherming.

• Getest en gecertificeerd product:
CB-certificaat van laboratorium
van onafhankelijke partij (LCIE) in
overeenstemming met de toepasselijke
IEC 62196 norm
• Bijzondere bescherming, snelle lading
(Modus 3)
• Zeer sterke kabel

Beschikken over een
terugvaloplossing.
Bv.: de gebruiker van
een ander elektrisch
voertuig helpen bij
een beschadigde of
verkeerd geplaatste
laadkabel.

Welke EVlink kabel
voor welk elektrisch voertuig?
Stopcontact
laadstation
Ingang elektrisch
voertuig

Type 1

Type 2

of

Type 2

Referenties

Aantal fasen
1

T1

T2

T2

T2

Aanvaard laadvermogen (kW)
3

3.7

7.4

11

Kabellengte
22

(m)

EVP1CNS32121

5

EVP1CNL32121

7

EVP1CNX32121

10

EVP1CNS32122

5

EVP1CNL32122

7

EVP1CNX32122

10

EVP1CNS32322

5

EVP1CNL32322

7

EVP1CNX32322

10
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Energiebeheer
EVlink systeem voor belastingsbeheer (LMS)

www.se.com/be

Laadoplossingen voor elektrische voertuigen | 47

Energiebeheer van laadstation

Belastingsbeheer
Inzet van het belastingsbeheer
Belastingsbeheer: waarom?
• Voorkomt storingen in de elektrische installatie
die aanleiding geven tot bedrijfsverliezen

Kosten

• Vermindert de energie- en
elektrische infrastructuurkosten

Continuïteit
van de
service

• Verbetert de tevredenheid van de bestuurder
• Maakt de werking efficiënter.

Hoe werkt dat voor laadstations?
Een gelijktijdige lading van zoveel mogelijk
voertuigen op een zo kort mogelijke tijd
mogelijk maken...

VIP

... terwijl de prioriteiten voor het laden, indien nodig, toch worden
nageleefd.

Hoe het belastingsbeheer implementeren?
Vermogensgrens

Metingen

Controller (LMS)

Actuators

Uw contract met de
energieleverancier
of de maximale
voedingscapaciteit
(naargelang van de
kabeldoorsnede,
het formaat van de
vermogenschakelaars,
enz.).

De totale
vermogensvraag van
elk laadpunt.

De controller
verzamelt gegevens
en voert algoritmen
uit om de totale
vraag en de
vermogenstoekenning
aan de voertuigen
te regelen.

De laadstations die
een opdracht kunnen
uitvoeren en de aan
het voertuig geleverde
stroom tijdelijk
kunnen beperken.

xx kW
Energiecontract

kW
Circuitcapaciteit
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Oplossingen voor een schaalbaar belastingsbeheer
De vragen om de energiekosten te verlagen en om een continue service
te garanderen, zijn zinvol, zowel voor een kleine, als voor een grote
laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen.
Dit geldt vooral voor investeerders die hun investering toekomstbestendig
willen maken. De autonomie van elektrische voertuigen zal bijvoorbeeld
toenemen dankzij de verbetering van de batterijcapaciteit. Het laadstation
zal dus zo snel mogelijk meer energie moeten kunnen leveren.

Het belastingsbeheer kan worden verbeterd op twee
complementaire manieren

Standalone
laadstations

Clusters van
laadstations

De architectuur en de implementatie
veranderen, maar de belangrijkste
voordelen blijven bestaan: lagere
investeringen, lagere facturen van
de utiliteitsbedrijven, voorkomen
van afschakelingen.

Belastingsbeheer voor een
standalone laadstation - Autobalancing
Door de activering van deze ingebedde functie kan het maximale vermogen van een laadstation met
dubbel stopcontact worden beperkt en kan de belasting evenwichtig worden verdeeld tussen de
twee stopcontacten om de voertuigen zo snel mogelijk te kunnen laden en toch binnen de voor het
laadstation ingestelde maximale vermogensgrens te blijven.
Het laadstation vermindert het aan de elektrische voertuigen geleverde vermogen wanneer ze meer
vragen dan het maximaal ingestelde vermogen...

Optimale flexibiliteit bieden
Het maximale vermogen van het laadstation
kan worden ingesteld:
• Bij de instellingen, via de ingebedde
webserver. Deze waarde kan altijd worden
veranderd met slechts enkele klikken.
• Op afstand, door een extern systeem, als
permanente waarde of op een dynamische
manier. Deze instelling op afstand door een
centraal systeem kan worden uitgevoerd door:
- een back-end laadpunt-operator, via OCPP
- een gebouwbeheersysteem, een
belastingsbeheersysteem of om het even
welk ander lokaal systeem via Modbus.

www.se.com/be
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Energiebeheer van laadstation

Cluster van laadstations gevoed door de
elektrische installatie van het gebouw
Dit is het geval wanneer het administratieve en technische beheer van de laadstations
gecombineerd wordt met het overige beheer van de elektrische installatie. Een voorbeeld:
een onderneming met een wagenpark.
We bevelen een totaal energiebeheer (elektrische installatie + station) aan, vooral wanneer
het maximale vermogen van het laadstation (gelijktijdig gebruik van de stopcontacten op vol
vermogen) aanzienlijk meer bedraagt dan het vermogen van de installatie.

Gebouwautomatisering en EVlink belastingsbeheer,
complementaire systemen
In sommige gebouwen superviseren automatische controlesystemen het
totale verbruik. Ze passen de werking van bepaalde inrichtingen aan om
het energieverbruik en de energiekosten te optimaliseren zonder negatieve
gevolgen voor de werkefficiëntie en het comfort van de gebruikers.
Het totale verbruik en het verbruik van de laadstations worden constant
doorgegeven aan de controller van het laadstation (LMS). Wanneer deze
waarde de door het energiecontract bepaalde grens bereikt, stuurt het EVlink
systeem voor belastingsbeheer een opdracht naar de laadstations om het
laden tijdelijk te beperken. Het gebouwbeheersysteem kan ook dynamisch
het maximale vermogen naar de cluster van de laadstations instellen.

Gebouwbeheersysteem

EVlink systeem voor belastingsbeheer
Ingestelde waarde

Monitoring

Vermogenstoekenning

1

2

3
3
xx kW

2
1

3

kW

Energiecontract

2
kW

Dynamisch belastingsbeheer met dynamische
ingestelde waarde

Vermogen

xx kW

Beperking
Vermogen laadstation

Geen aangepast elektrisch bord nodig voor de EV laadstations:
Een vermogensmeter meet in real-time de verbruikte energie van
het elektrische bord. Het systeem voor belastingsbeheer zorgt
ervoor dat de totale toegekende stroom nooit meer bedraagt dan
de maximale hoeveelheid, contractueel of van het elektrische
bord, via de regeling van geleverde energie aan de laadstations.
Tijd
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Cluster van laadstations direct gevoed door het net
van een nutsbedrijf
De energie van het laadstation wordt direct geleverd door het net voor
elektriciteitsdistributie. De installatie omvat een vermogensmeter en een
vermogenschakelaar, ingesteld op de contractuele vraag.
Dit geval geldt gewoonlijk voor Parking laadstations die onafhankelijk van een elektrische
installatie worden beheerd. We raden systematisch een belastingsbeheer aan om de
kapitaalkosten en de abonnementskosten voor de energietoevoer te optimaliseren.

EVlink systeem voor belastingsbeheer voor de
naleving van het energiecontract
In het bord voor bescherming en besturing helpt het in de controller
(LMS) geladen EVlink programma bij het energiebelastingsbeheer.
De parameter voor de ingestelde waarde voor het maximale vermogen
wordt geconfigureerd tijdens de inbedrijfstelling, samen met het
scenario voor de vermogenstoekenning van laadpunten (lees de
beschrijving op de volgende pagina). De controller monitort constant
het totale vermogen van het laadstation. Indien nodig kan hij op basis
van deze informatie de vermogensbeperking van het laadstation
activeren of deactiveren.

EVlink systeem voor belastingsbeheer
Ingestelde waarde

Monitoring

Vermogenstoekenning

1

2

3
3
xx kW

3
1
Energiecontract

2
kW

Maximale ingestelde waarde
Vermogen laadstation

Dynamisch belastingsbeheer met statische ingestelde waarde
In dit geval worden EV laadstations gevoed door een aangepast elektrisch
bord. De maximale ingestelde waarde voor het vermogen is gelijk aan de
contractuele vraag of om het even welke vaste waarde. Het LMS verdeelt
een vooringestelde waarde voor het laadvermogen voor alle laadstations over
meerdere geconnecteerde elektrische auto's. Elk laadstation krijgt hetzelfde
percentage laadvermogen toegekend in functie van de beschikbare energie.

Vermogen

xx kW

Tijd

www.se.com/be
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Energiebeheer van een laadstation

Sturing en beheer van een cluster van
laadstations (LMS)
Scenario's voor vermogenstoekenning bij het
EVlink systeem voor belastingsbeheer
Door een goede uitvoering van het belastingsbeheer kan de controller
het vermogen van het laadstation verminderen door om het even wanneer
opdrachten te sturen naar de laadpunten.

xx kW

Tijdens de inbedrijfstelling worden enkele gekozen scenario's ingesteld
zodat rekening kan worden gehouden met de verschillende behoeften in
verband met het gebruik van de voertuigen die moeten worden geladen.

Proportioneel scenario
De output van elk laadstation
wordt verminderd met een
identiek percentage.
Dit gebeurt bij laadstations
voor voertuigen en
bestuurders die dezelfde
privileges hebben.

Elk laadstation kan zijn output beperken
Zodra een voertuig aangesloten is, kan het laden
beginnen. De output kan echter automatisch
worden beperkt door het laadstation om
rekening te houden met beperkingen in verband
met het maximale vermogen van de lader
van het voertuig, met de laadkabel of met
het laadstation. Dit kan ook gebeuren na het
ontvangen van een opdracht van de LMS.

Beperking
vermogens
output: -X%

VIP-badge privileges
Het station dat een
voertuig laadt dat
geïdentificeerd werd door
een prioriteitsbadge, past de
gevraagde beperking niet of
slechts gedeeltelijk toe.

Beperking
vermogens
output: - Z%

Onveranderde
vermogensoutput

Geval van laadstations
met RFID-badgeauthenticatie. Het laden
van bepaalde voertuigen
wordt niet beperkt
wegens serviceredenen
of om prioriteit te geven
aan klanten.

Fonctionnalités
Functies / Licenties
/ Licenses

STATISCHE MODUS

VIP

DYNAMISCHE en STATISCHE MODUS

(dynamisch stroombeheer met
statische stroomlimiet)

(dynamisch stroombeheer met DYNAMIC of STATIC stroomlimiet)

HMIBSCEA53D1ESS

HMIBSCEA53D1ESM

HMIBSCEA53D1EDB

HMIBSCEA53D1EDS

HMIBSCEA53D1EDM

HMIBSCEA53D1EDL

CAPACITEIT

Aantal laadstations (EVLINK)

15

50

5

15

50

100

HUIDIG BEHEER

Dynamisch, met een statische stroomlimiet

b

b

b

b

b

b
b

b

Dynamisch, met stroomlimiet DYNAMIC

b

"Time of Use" functionaliteit
MULTI-ZONE

Maximaal aantal zones

1

Maximaal aantal zoneniveaus

1

b

b

b

b

b

10

20

10

2

2

3

2

2

3

3

BEHEER VAN BADGES

VIP-gebruikersbadge

b

b

b

BEHEER VAN ANDEREN
Laadbeurt

Signalering van het stroomverbruik van de
meeteenheid op andere feeders

b

b

Laadpalen
MANAGEMENT

VIP laadstation

b

b
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EVlink systeem voor belastingsbeheer (LMS)
EV LMS systeem voor belastingsbeheer voor
EVlink Smart Wallbox en EVlink Parking
Elektrisch stroombeheer vormt de basis van het EVlink systeem
voor belastingsbeheer.
Het zorgt ervoor dat de waarden voor kosten en energie-efficiëntie van een
set van laadstations worden nageleefd door hun werking te besturen. De
controller past het beheerprogramma toe op basis van de geselecteerde
parameters en van de gegevens die ontvangen worden van de laadstations.

Architectuur - communicatie

• Type: Magelis iPC IIoT Edge Box Core
• Linux Yocto operating system
• Voedingsspanning: 12...24 V DC
• Inschakelstroom: 0,43 A
• Stroomverbruik: 16 W

Optionele energiemeter
22
24 0

Karakteristieken van de sturingsunit

Het EV LMS is een geconnecteerd object. Het is uitgerust met een
ethernet poort voor lokale communicatie met laadstations. Er zijn
meerdere netwerktopologieën mogelijk: enkelvoudige daisychain, ring
of ster met een ethernet schakelaar.
Het kan lokaal communiceren met de pc van de operations manager of
op afstand via een modem.

Montage
• Wandmontage in het elektrische bord,
verzonken montage
• Diepte: 46 mm
• Hoogte: 150 mm
• Breedte: 157 mm

Mechanische en
milieukarakteristieken
• IP beschermingsgraad: IP40
• Bedrijfstemperatuur: 0...50°C
verzonken montage
• Opslagtemperatuur: -20...60°C
• Relatieve vochtigheid: 10...95%
niet-condenserend
• Bedrijfshoogte: 2.000 m

Optionele
3G/4G
modem

Voorbeeld van een stertypetopologie met optionele modem en
geconnecteerde energiemeter.

Naleving van de
richtlijnen

Naleving van de
normen

Productcertificaten

• 2004/108/EC elektromagnetische
compatibiliteit
• 2006/95/EC laagspanningsrichtlijn
• Elektromagnetische
compatibiliteit: geleide
en uitgestraalde
emissies klasse A
EN 55022

• Normen E 61131-2
• EN 55011 klasse A
groep 1
• EN 61000-6-4

• EAC
• RCM

• CE kwaliteitsmarkering
• 24 maanden garantie voor het volledige
EVlink gamma

EVlink systeem voor belastingsbeheer
Naam

Max. laadpunten (1)

Ingestelde
waarde

5

Dynamisch

EVlink systeem voor 15
belastingsbeheer

Statisch

50

Statisch

100

Referenties
(3)

Dynamisch

HMIBSCEA53D1EDB
HMIBSCEA53D1ESS

(2)
(3)

HMIBSCEA53D1EDS
HMIBSCEA53D1ESM

(2)

Dynamisch

(3)

HMIBSCEA53D1EDM

Dynamisch

(3)

HMIBSCEA53D1EDL

Voor meer dan 100 laadpunten, raadpleeg ons.
(2)
Statisch: vaste parameter.
(3)
Dynamisch: via gegevens van een aanvullende vermogensmeter.
(1)
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Oplossingen voor uw project

www.se.com/be

Laadoplossingen voor elektrische voertuigen | 55

Oplossingen voor uw project

Oplossingen voor uw project

Luisteren
Begrijpen
Voorstellen

Voorafgaande
technische
audit

Uw Schneider Electric correspondent is een vakman die
gespecialiseerd is in laadinfrastructuuroplossingen.

Om de optimale oplossing te contracteren.

Op basis van de technische en economische gegevens van uw
laadstationproject zal hij/zij de juiste oplossing voorstellen:
• Gebruiksklaar laadstationproject, uitgevoerd door Schneider Electric
• Verkoop van laadstations en services met mogelijke ondersteuning
bij de startup.
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Deze service is bijvoorbeeld essentieel wanneer
het laadstation de elektrische infrastructuur van
een bestaande elektrische installatie in gevaar
zou kunnen brengen.

www.se.com/be

Services

Designers, studiebureau's, bedrijven, installateurs, ...
Ontwikkel nieuwe competenties, krijg support van onze specialisten
om uw onderneming efficiënter te maken

Opleiding in verband met reglementen,
elektrische en communicatie-architecturen,
setup, tests en onderhoud voor
installateurs

Technische support tijdens de projecten
Indien nodig krijgen onze specialisten een
prioriteitstoegang via een hotline of on-site als
een betaalde service.

• Ontwerpprincipes voor laadstations.
• Leren over en beheersen van de Schneider
Electric standaard architecturen, laadstations,
componenten en monitoring services.
• Opleiding in procedures voor het assembleren,
het uitvoeren van tests en het onderhoud.

Advies & installatie van laadstations
Schneider Electric biedt een goed opgeleid
netwerk van lokale installateurs-partners.
EVlink Pro biedt diensten aan voor laadstations
van elektrische voertuigen.
Voor meer informatie, contacteer ons.
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Lijst met referenties
Link voor mySchneider App
download

Scannen of
klikken op de
QR-code

mySchneider app geeft toegang tot
• Customer Care Center
• Online Schneider Electric catalogi
• ...
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Lijst met referenties

EVlink
EVlink Wallbox laadstations
Karakteristieken

Referenties
Wallbox

Laadstations met stopcontact
3,7 kW – T2

EVH2S3P02K

7,4 kW – T2

EVH2S7P02K

11 kW – T2

EVH2S11P02K

22 kW – T2

EVH2S22P02K

Laadstations met 4 m vastgemaakte kabel
3,7 kW – T1

EVH2S3P0AK

7,4 kW – T1

EVH2S7P0AK

3,7 kW – T2

EVH2S3P0CK

7,4 kW – T2

EVH2S7P0CK

11 kW – T2

EVH2S11P0CK

22 kW – T2

EVH2S22P0CK

Reserveonderdelen

Referenties

Slot met sleutel
Willekeurig slot met sleutel (1 slot + 2 sleutels)

EVP1HLSR

Enkelvoudig slot met sleutel (10 sloten + 20 identieke sleutels)

EVP1HLSS

Voorpaneel
Voorpaneel

EVP1HCWN

Stopcontact
T2 eenfasig

EVP1HSM21

T2 driefasig

EVP1HSM23

Vastgemaakte kabel
Vastgemaakte kabel T1 - 16 A éénfasig

EVP2CNS161A4

Vastgemaakte kabel T1 - 32 A éénfasig

EVP2CNS321A4

Vastgemaakte kabel T2 - 16 A éénfasig

EVP2CNS161C4

Vastgemaakte kabel T2 - 32 A éénfasig

EVP2CNS321C4

Vastgemaakte kabel T2 - 16 A driefasig

EVP2CNS163C4

Vastgemaakte kabel T2 - 32 A driefasig

EVP2CNS323C4

Accessoire
Sokkel voor 1 of 2 EVlink Wallboxen of Smart Wallbox

Referentie
Voor 1 Wallbox:
EVP2PBSSG1
Voor 2 Wallboxen:
EVP2PBSSG2

Aanvullend gamma
Test tool
Simulatietool voor elektrisch voertuig
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Referentie
EVA1SADS

www.se.com/be

EVlink Smart Wallbox laadstations
Karakteristieken

Referenties

Laadstations met stopcontact
7,4 / 22 kW – T2 - Slot met sleutel

EVB1A22P2KI

7,4 / 22 kW – T2 - RFID

EVB1A22P2RI

7,4 / 22 kW – T2 klep + TE - RFID

EVB1A22P4ERI

Laadstations met 4,5 m vastgemaakte kabel
7,4 kW – T1 - Slot met sleutel

EVB1A7PAKI

7,4 kW – T1 - RFID

EVB1A7PARI

7,4 kW – T2 - Slot met sleutel

EVB1A7PCKI

7,4 kW – T2 - RFID

EVB1A7PCRI

22 kW – T2 - Slot met sleutel

EVB1A22PCKI

22 kW – T2 - RFID

EVB1A22PCRI

Reserveonderdelen

Referenties

Slot met sleutel
Willekeurig slot met sleutel (1 slot + 2 sleutels)

EVP1HLSR

Enkelvoudig slot met sleutel (10 sloten + 20 identieke sleutels)

EVP1HLSS

Voorpaneel
Voorpaneel

EVP1HCWN

Stopcontact
Stopcontact T2S driefasig

EVP1BSE43

Stopcontact T2 driefasig

EVP1BSE23

Huishoudstopcontact TE

EVP1BSSE

Vastgemaakte kabel
Vastgemaakte kabel T1 - 32 A eenfasig

EVP1CBS321A45

Vastgemaakte kabel T2 - 32 A eenfasig

EVP1CBS321C45

Vastgemaakte kabel T2 - 32 A driefasig

EVP1CBS323C45

Accessoires

Referenties

Set van 10 RFID-badges

EVP1BNS

Sokkel voor 1 of 2 EVlink Smart Wallboxen

Voor 1 Wallbox:
EVP2PBSSG1
Voor 2 Wallboxen:
EVP2PBSSG2

Communicatie-interfaces
Wifi-module

EVP1MWSI

3G/4G modem

EVP3MM

3G/4G modem antenne (enkel voor EVlink Smart Wallbox)

EVP2MX
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Lijst met referenties

EVlink
EVlink Parking laadstations
Karakteristieken(1)

Referenties

Vloer-gemonteerde laadstations
22 kW – 1 x T2

EVF2S22P02

22 kW – 1 x T2 – RFID

EVF2S22P02R

22 kW – 2 x T2

EVF2S22P22

22 kW – 2 x T2 – RFID

EVF2S22P22R

22 / 2,3 kW – T2 / TF

EVF2S22P2F

22 / 2,3 kW – T2 / TF – RFID

EVF2S22P2FR

Wand-gemonteerde laadstations
22 kW – 1 x T2

EVW2S22P02

22 kW – 1 x T2 – RFID

EVW2S22P02R

22 kW – 2 x T2

EVW2S22P22

22 kW – 2 x T2 – RFID

EVW2S22P22R

(1)

Karakteristieken laadstations = Vermogen – Aantal x type van stopcontact – RFID: badge-lezer.

Accessoires
Set van 10 RFID-badges

EVP1BNS

Kabelhouder

EVP1PH

Din-rail montageset

EVP1FKC

Beschermende kap – enkel voor wand-gemonteerd laadstation

EVP1WPSC

Communicatie-interfaces
3G/4G modem

EVP3MM

3G/4G modem antenne (enkel voor EVlink Parking)

EVP2MP
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EVlink Parking laadstations
Reserveonderdelen

Referenties

Behuizing
22 kW – 1 x T2

EVP2PE2202

22 kW – 1 x T2 – RFID

EVP2PE2202R

22 kW – 2 x T2

EVP2PE2222

22 kW – 2 x T2 – RFID

EVP2PE2222R

22 / 2.3 kW – T2/TF

EVP2PE222F

22 / 2.3 kW – T2/TF – RFID

EVP2PE222FR

Basis
Basis voor montage op sokkel

EVP2FBS

Basis voor wandmontage

EVP1WBS

Omhulsel
Montage op sokkel

EVP2FCG

Wandmontage

EVP2WCG

Stopcontact
Groen stopcontact T2

EVP1PSS2

Groen stopcontact T2S

EVP1PSS4

Groen stopcontact TE

EVP1PSSE

Groen stopcontact TF

EVP1PSSF

Aanvullend gamma
Test tool
Simulatietool voor elektrisch voertuig
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Referentie
EVA1SADS
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Energiebeheer van een laadstation

EVlink
EVlink DC snellader
Karakteristieken

Referenties

DCFC 24 kW met 3,25 m vastgemaakte kabel
EVlink 24 kW DC lader

EVlink 24/22 kW DC/AC lader

CHAdeMO enkelvoudig

EVD1S24TOH

CCS Combo 2 enkelvoudig

EVD1S24TOB

CHAdeMO - CCS Combo 2 bistaander

EVD1S24THB

CHAdeMO - CCS Combo 2 Type 2 tristaander

EVD1S24THB2

Accessoires

Referenties

Sokkel voor EVlink 24 kW DC lader

Enkelvoudig

EVP1DB1LG

Meervoudig

EVP1DB2LG

LMS: EVlink systeem voor belastingsbeheer
Karakteristieken(1)

Referenties

LMS EVlink

(1)

tot 5 dynamische instelwaarden voor laadstation

HMIBSCEA53D1EDB

tot 15 dynamische instelwaarden voor laadstation

HMIBSCEA53D1EDS

tot 50 dynamische instelwaarden voor laadstation

HMIBSCEA53D1EDM

tot 15 statische instelwaarden voor laadstation

HMIBSCEA53D1ESS

tot 50 statische instelwaarden voor laadstation

HMIBSCEA53D1ESM

tot 100 dynamische instelwaarden voor laadstation

HMIBSCA53D1EDL

Voor > 100 laadstations, raadpleeg ons

Laadkabels
EVlink laadkabel
Plug-connector
T2-T1

T2-T2

Referenties
Nominale stroom

Fase

Lengte

32 A

1

5m

EVP1CNS32121

1

7m

EVP1CNL32121

1

10 m

EVP1CNX32121

1

5m

EVP1CNS32122

1

7m

EVP1CNL32122

1

10 m

EVP1CNX32122

3

5m

EVP1CNS32322

3

7m

EVP1CNL32322

3

10 m

EVP1CNX32322

32 A

32 A
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Opmerking
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Schneider Electric nv/sa

32AC222N

Dieweg 3
B-1180 Brussel
Tel.: (02) 373 75 02
customer-service.be@schneider-electric.com
www.se.com/be
BTW: BE 0451.362.180
RPR Brussel
ING: 310-1110264-88
IBAN: BE 56 3101 1102 6488
SWIFT BIC: BBRU BE BB

De in dit document beschreven producten kunnen ten allen tijde veranderingen of wijzigingen ondergaan op technisch gebied dan wel op de manier
waarop ze worden behandeld of gebruikt. Hun beschrijving kan geenszins
contractueel worden beschouwd.
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