Aangesloten op de toekomst
Laadstations voor E-Mobility

2012
7.500 elektrische voertuigen op de weg
Ruim 2.700 publieke laadpalen en 800
Bijna

semi-publieke laadpalen
Tussen de
laadpalen

2

4.500 en 5.500 private

2015
Tussen de

15.000 en 20.000

elektrische voertuigen op de weg

Elektrisch vervoer heeft
de toekomst
Er komen steeds meer gebruikers van hybride en elektrische auto’s, elektrische fietsen, scooters en
andere voertuigen. Het Nederlandse laadnetwerk begint volwassen te worden, waardoor het straks
geen enkel probleem is heel Nederland elektrisch te bereiken. De technologische ontwikkeling van
voertuigen en accu’s gaat snel. Elektrisch rijden betekent: schonere lucht, stillere stad, zuiniger
energieverbruik én we worden minder afhankelijk van fossiele brandstoffen..n
Elektriciteitsverbruik in Nederland
Een voertuig rijdt in Nederland gemiddeld 13.300 km per jaar.
Als we uitgaan van een gemiddeld verbruik van 200 Wh/km,
verbruikt een elektrisch voertuig dus gemiddeld 2660 kWh per
jaar. Mocht 100% van alle voertuigen door elektriciteit worden
aangedreven, dan zouden 40 miljoen voertuigen in Nederland
dus in totaal 25,2 TWh = 25,2 miljard kWh verbruiken.
Dat cijfer is indrukwekkend, maar als men bedenkt dat het totale elektriciteitsverbruik in Nederland in 2012 gestegen is tot
118 TWh, dan betekent de hypothese van 100% elektrische
voertuigen een stijging van het totale verbruik van minder dan
22%. Tegen 2020 wordt het aantal elektrische voertuigen in
Nederland op 200.000 geraamd. Dat betekent een stijging
van het totale stroomverbruik van minder dan 0,5%.

Nieuwe veelbelovende business
Het terrein van de E-Mobility biedt de elektrobranche een
nieuwe, veelbelovende business. Er moeten immers overal
laadstations worden ingericht om de diverse elektrische
voertuigen van stroom te voorzien. De laadstations moeten
worden aangesloten op een bestaande of nieuw te plaatsen
verdeler, met de daarbij behorende noodzakelijke beveiligingscomponenten, zoals aardlekschakelaars en installatieautomaten. Hiermee ligt de montage en inbedrijfstelling van een
laadstation binnen het werkgebied van de installatiebranche.
Hager biedt alle producten om een volledige laadstationinstallatie aan uw eindklant af te leveren: van het laadstation ‘witty’
tot en met de hoofdverdeler voor de energievoorziening.

Bron: www.cbs.nl (verkeer/vervoer en webmagazine) CBS, 6 mrt 2012

Wist u dat...?.
Rendement van de elektrische mobiliteit
Een elektrisch voertuig kan 100 km afleggen met het
energetische equivalent van 2 liter diesel.

2020
Circa

20

200.000 elektrische

voertuigen op de Nederlandse weg

Bron: Agentschap NL – ministerie van Economische Zaken
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Van het laadstation tot
de intelligente installatie
De laadstations van Hager zijn meer dan elektrische pompen alleen. Het Hager laadstation is de
verbinding tussen het elektrische voertuig en het ‘smart’ control center van de gebouwinstallatie.
Duurzame energiesystemen als zonne- en windenergie kunnen hiermee optimaal benut worden.n
Dit biedt de eindgebruiker allerlei economische en ecologische mogelijkheden.

Het laadstation voor thuis
Uit ervaring is gebleken dat gebruikers van een elektrisch
voertuig het voertuig bij voorkeur thuis of op het werk opladen.
De markt is hierdoor duidelijk aan het verschuiven van publieke
laadstations naar laadstations voor thuis en op het werk.
Recente studie over de toekomstige elektromobiliteit wijst uit
dat 40% van de gebruikers hun elektrische voertuig thuis oplaadt en 40% van hen op het werk. Uiteindelijk gebruikt slechts
20% van de gebruikers publieke oplaadstations die verstrekt
worden door parkeergarages, winkelcentra en tankstations.
Ontwikkeling op zijn best
De ontwikkeling van Hager laadstations gaat in een hoog
tempo. De laadstations moeten niet alleen veilig en gemakkelijk in gebruik zijn, maar ook compatibel met alle elektrische
voertuigen die op de markt komen. Naast het overbrengen van
energie verstuurt het laadstation ook een overvloed aan prestatie- en verbruiksgegevens naar het intelligente netwerk.
Decentrale energieopwekking
Steeds vaker wordt energie uit eigen decentrale energiebronnen opgewekt middels zonne- en/of windenergie. Deze opgewekte energie wil de gebruiker zelf gebruiken en niet langer
terugvoeren naar het net. In de toekomst kan de elektrische
vervoersinstallatie hierin een grote rol spelen om als energieopslag te fungeren voor de momenten dat de vraag om energie
er is. Hiermee wordt de gebruiker volledig zelfvoorzienend, met
de geoogste energie van zichzelf!
Intelligent netwerk
E-Mobility is ecologisch en economisch zeer interessant. Wek
zelf je energie op en ‘tank’ tegelijkertijd je auto vol. De enige
voorwaarde hiervoor is een elektrische infrastructuur die de
energiestromen en datagegevens kan managen. Deze is reeds
door Hager ontwikkeld. Met deze oplossing is het mogelijk om
een intelligent gebouwenbeheerssysteem op te zetten en te
beheren. Alleen de tijd zal ons leren welke nieuwe standaardoplossingen de interactie tussen elektrische voertuigen en
het intelligente netwerk zullen verzorgen. Wat wel zeker is: de
Hager-systemen van vandaag, zijn gereed voor de toekomst
van morgen!

Zonne-energie

Windenergie
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E-Mobility

Verdeler

Domotica automatisering onderweg

Domotica automatisering in huis
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Aangesloten op de
toekomst
De nieuwe witty laadstations van Hager zijn leverbaar in twee series. Beide zijn geschikt voor het laden
van alle elektrisch aangedreven voertuigen, zoals hybride en elektrische auto’s, elektrische fietsen
en scootmobielen. Het verschil tussen de series is de toegankelijkheid van het laadstation.

witty.park
XEV222

witty.park
De witty.park is uitgevoerd met een RFID-functie (radio
frequency identification). De gebruiker kan middels een
badge toegang krijgen tot het laden van zijn elektrische
voertuig. Tevens wordt de stekker vergrendeld ter voorkoming
van diefstal of vandalisme. De witty.park is daarmee zeer
geschikt voor toepassingen waarbij autorisatie wenselijk is,
zoals in parkeergarages, op bedrijfsterreinen, bij bioscopen
en winkelgebieden.

witty.home
XEV120

witty.home
De witty.home is geschikt voor situaties waarbij autorisatie
overbodig is, zoals op privé-parkeerplaatsen.
Beide varianten voldoen aan de internationale norm
IEC 61851. Met beschermingsgraad IP44 en slagvastheid
IK10 zijn de laadstations uitermate geschikt voor zowel
binnen als buiten. De behuizing bestaat uit een kwalitatief
hoogwaardige, UV-bestendige kunststof die iedere vorm van
verkleuring tegengaat.
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Laden volgens de standaard
Zowel laadstation witty.park als witty.home heeft de
beschikking over laadmodus 2 en laadmodus 3, waarbij
modus 2 altijd gecombineerd wordt met modus 3.
Laadmodus 2 bestaat uit een standaard
SCHUKO-wandcontactdoos en is geschikt voor het laden
van elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen.
XEV423

XEV424

XEV422
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Met wisselspanning is laadmodus 3 de meest veilige en
snelste manier voor het opladen van een elektrische of
hybride auto. Zoals voorgeschreven in de standaard IEC
61851 worden in laadmodus 3 continu beveiligingsprotocollen uitgevoerd, zoals de controle op de aardverspreidingsweerstand. Treedt er een fout op in de aardverbinding, dan
wordt het laadproces direct onderbroken, wat de veiligheid
van mens en dier waarborgt. De contactdoos genaamd
type 2 is hiervoor speciaal ontwikkeld en wordt standaard
toegepast in de witty-range. Naast de keuze voor
laadmodus 3 of 2 en 3, heeft men in beide series ook de
keuze uit een 230V/7kW- en een 400V/22kW-variant.

De voordelen van het laadstation
Het opladen van een elektrisch voertuig gaat met een
laadstation veiliger en sneller ten opzichte van het opladen
met een normaal stopcontact. Met een laadstation met een
3-fasenaansluiting (400 V) en een beschikbaar vermogen van
22kW (32 A) is een gemiddeld elektrisch voertuig binnen 1 à 2
uur geladen. De exacte tijdsduur is uiteindelijk afhankelijk van
het beschikbare vermogen van de elektrische installatie en
het elektrisch voertuig. Het opladen via een normaal
stopcontact kan oplopen tot 5 à 8 uur!
Met de witty.home en de witty.park heeft de gebruiker legio
voordelen. Zo kan het laadstation ingesteld worden voor het
laden tijdens het voordelige daltarief, geeft de geïntegreerde
ledstrip een duidelijke terugkoppeling van het laadproces en
kan de stekker netjes bij de witty worden opgeborgen. Bij de
witty.park is tevens vergrendeling van de stekker mogelijk ter
voorkoming van vandalisme en diefstal en kan autorisatie
toegepast worden ter voorkoming van gebruik door
onbevoegden.
Voor het behouden van de hoofdzekeringen in de woning kan
het laadstation op het maximaal verbruik worden ingesteld.
Wordt deze functie gecombineerd met controller XEV304, dan
is het laadstation zelf zo ‘intelligent’ dat tijdens een te hoog
algeheel verbruik de witty zijn verbruik aanpast!

De gebruiker kan dus gewoon zijn wasmachine en droger
blijven gebruiken, zonder dat de hoofdzekering wordt
aangesproken.
Alleen op groene stroom laden?
Ook dit behoort tot de mogelijkheden. De XEV304 registreert
de opgewekte energie van bijvoorbeeld de eigen zonnepanelen en stelt de witty in op de gelijke waarde. Groen
rijden kan dus echt!
Communicatie via het internet (TCP/IP) voor betalingen,
visualisatie en/of backoffice-ondersteuning; de mogelijkheden
zijn er! Middels het OCPP-protocol kan de gewenste
informatie worden uitgewisseld.
Kwaliteit, functionaliteit en design
Dankzij de compacte vorm van de witty, de verhelderende
interactie met de gebruiker en het gebruik van kwalitatief
hoogwaardige materialen heeft Hager de bekende Red Dot
Design Award in ontvangst mogen nemen. De jury prees de
esthetische kwaliteit en het unieke ergonomische ontwerp
van de witty-series. Ze gaf aan dat het innovatieve en goed
doordachte design de eisen van de markt perfect
tegemoetkomt.
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Eenvoudige montage
en veelzijdigheid
Dankzij Hager’s jarenlange ervaring op het gebied van elektrotechnische installatietechniek en
internationale pilotprojecten met autofabrikanten als Renault, Toyota, Peugeot en BMW, brengt Hager
veilige en eenvoudig te installeren laadstations op de markt met de rangenaam witty. De witty-range is
ontwikkeld om dé standaard te worden van elke elektrische vervoersinstallatie. Dankzij zijn flexibele en
modulaire ontwerp is de witty voorbereid op de toekomstige E-installatie.
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+
Voordelen voor de installateur
Slim design
De witty-range is zo ontworpen dat
de installatie vergelijkbaar is met de
installatie van een verdeler, waarmee
u dagelijks in aanraking komt. De modulaire en eenvoudige opbouw zorgt
ervoor dat de witty overal snel
en correct geïnstalleerd kan worden.

Snelle en gemakkelijke montage
Het innovatieve ophangframe is
voorzien van verschillende uitsparingen, waarin alle typen kabels doorgevoerd kunnen worden.
De meegeleverde ketting zorgt ervoor
dat de bekabeling in een handomdraai kan worden doorgevoerd en
het laadstation binnen een minuut is
geïnstalleerd.

Modulair en universeel
De witty-range is modulair opgebouwd, waardoor de toepasbaarheid
universeel is:
- Privé of commercieel gebruik
- Toepassing o.a. onder carports,
in garages en op bedrijventerreinen
- Montage op een muur of zuil
- Met of zonder toegangscontrole

Eevoudige installatie en
configuratie
Aansluiten van het oplaadstation is
voor de elektrotechnicus verrassend
eenvoudig. De voedingskabel kan
snel en eenvoudig op de quickconnect rijgklemmen worden aangesloten. Bij toepassing van de witty.park
met autorisatie, leidt de meegeleverde installatiehandleiding u eenvoudig
door de configuratie heen.

Service maakt het verschil
Hager heeft de mensen, de diensten
en de middelen om het u makkelijker te maken. Heeft u vragen of
wenst u ondersteuning? De afdeling
Customer Sales Support staat u
graag te woord via 073 642 85 84,
of kijk op www.hager.nl/witty.

Voorbeeld witty.home: combinatie
van laadmodus 2 en 3
1 Controller
2 Magneetschakelaar, 1-fase,
laadmodus 2
3 24V-voeding
4 Magneetschakelaar, 3-fasen,
laadmodus 3
5 Installatieautomaat 16 A
6 Aansluitklemmen
7 Vergrendelbare contactdoos
laadmodus 3, type 2
8 Stekker, laadmodus 2

1
3

6 4

7

2
5

8
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Veiligheid, kwaliteit en
design
Het oplaadstation witty is ontwikkeld op basis van de menselijke ergonomie. Uitvoerige tests met
eindgebruikers hebben geleid tot een slim en ‘clever’ laadstation: witty. Het ontwerp is voorzien van
eenvoudige bediening en aanduiding voor de eindgebruiker, die rekening houdt met de dagelijkse
behoeften. Denk hierbij bijvoorbeeld aan opslag van de stekker, bekabeling en intuïtieve terugkoppeling
van het laadproces. Over design valt te twisten, maar de compactheid en het gebruik van hoogwaardige
kwaliteitsmaterialen hebben geleid tot het winnen van de Red Dot Design Award.
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Voordelen voor de gebruiker
Prestatie
- Laadmodus 3 garandeert het
hoogste niveau van veiligheid
en prestatie.
- Laadmodus 3 is gecombineerd
verkrijgbaar met een SCHUKOcontactdoos voor laadmodus 2, 		
zodat het laden van andere elektrische voertuigen mogelijk is
(bijvoorbeeld elektrische fietsen).

Besparing
Direct laden of laden afhankelijk van
het energietarief? De witty kan het!
Uiteraard is het ook mogelijk om het
uitgesteld opladen te overrulen en
direct te laden als dit nodig is.

Ergonomie
- Stekkerhouder voor het bewaren
van de laadkabel bij het laadstation.
- Vergrendeling van de laadkabel is
mogelijk.
- Zacht en prettig materiaal, hoog
aanrakingsgehalte zonder gevaar.
- Geïntegreerde kabelhaspel voor
het opslaan van overtollige kabellengte.

Intuïtieve gebruikersinterface
De gebruiker krijgt subtiele, maar
toch duidelijke, operationele feedback door middel van een geïntegreerde ledstrip aan de voorzijde
van het laadstation.

Veelzijdigheid
De witty is toepasbaar tegen een
wand of vrij in het veld door het gebruik van een speciale zuil. Hiermee
is er een aanbod dat bij alle situaties
past.

Groen permanent
Gereed om te laden
Blauw permanent
Opladen met beperkt vermogen
Rood knipperend
Buiten gebruik/storing
Groen knipperend
Gereed om te laden na autorisatie
middels RFID
Groen looplicht
Voertuig wordt opgeladen
Volledig groene ledstrip
Voertuig is opgeladen
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Menselijk
Milieuvriendelijk
Spaarzaam
Duurzaamheid bij
de Hager Group: E3
Wat je ook doet, bedenk wat de gevolgen zijn!
Dit motto, dat teruggevoerd wordt op de Griekse dichter
Aesop (ca. 600 voor Christus), is nu toepasselijker dan ooit.
Onder meer door de technologische vooruitgang, de toenemende mondialisering en de krimpende natuurlijke hulpbronnen, hebben de gevolgen van ons handelen steeds meer
impact. Tegelijkertijd wordt de oproep tot een grotere ondernemersverantwoordelijkheid steeds luider.
Ook al is de Hager Group slechts een klein radertje in het
geheel, we willen toekomstige generaties graag een schone
nalatenschap geven. We hebben ons duurzaamheidsplan
samengevat in een duidelijk concept: E3.
E3 is een omvangrijk concept van de Hager Group om
voorzichtig om te gaan met de beperkte grondstoffen van
onze planeet. De drie “E’s” staan voor de drie pijlers van
duurzaamheid: Ethics, Environment en Energy. Aan elke E
zit een concrete reeks maatregelen vast, waartoe de Hager
Group zich heeft verplicht.
Iedereen praat tegenwoordig over duurzaamheid. Als familiebedrijf brengen we het actief in de praktijk met E3!

”We act in an ethical and
responsible way by taking care
of people and our environment.“
Daniel Hager
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ethics
De belangrijkste ‘natuurlijke hulpbron is voor ons iedere individuele persoon.
Daarom doen we alles om onze ruim 11.000 energieke medewerkers wereldwijd te ondersteunen en nieuwe krachten ‘voor de Hager Group te mobiliseren. Wij zijn IiP-gecertificeerd (Investors in People) en vertrouwen op gestructureerde processen die zorgen voor een eerlijke omgang met elkaar. Daarnaast hebben we ons gecommitteerd aan de principes van de United Nations
Global Compact. Dit wordt op vrijwillige basis tussen een onderneming en de
VN afgesproken, om de globalisering sociaal en ecologisch gestalte te geven.
En last but not least zorgen wij er door gericht care-management ter plaatse
voor dat iedere medewerker in de Hager Group zich goed voelt.

environment
Ons care-management breiden we ook uit naar onze omgeving, door die zo
schoon mogelijk te houden. Daarom werken wij wereldwijd volgens het motto
‘meer uit minder maken’. Elf productielocaties van de Hager Group zijn al
gecertificeerd volgens de internationale milieunorm ISO 14000 en elk jaar
komen er nieuwe locaties bij. Bij het ontwikkelen van producten en tijdens de
productieprocessen richten we ons op ecodesign en ecoproductie. Hierbij
wordt de gehele levenscyclus van een product in kaart gebracht (Life Cycle
Assessment) en waar mogelijk vanuit ecologisch gezichtspunt geoptimaliseerd. Als het product klaar is, wordt het verpakt in 100% gerecycled karton.
Hiermee heeft Hager de iF Packaging Design Award 2011 gekregen. Op deze
wijze verminderen we onze ecologische voetafdruk continu, terwijl we tegelijkertijd technische vooruitgang boeken.

energy
Natuurlijk profiteren onze klanten ook van de stap in de juiste ecologische
richting: met slimme meters en innovatieve visualiseringssoftware maken we
het stroomverbruik zichtbaar en verhogen zo het energiebewustzijn. Daarnaast helpen veel van onze apparaten – van dimmers en sensitieve bewegingsmelders tot zeer intelligente KNX-gebouwautomatisering – actief om het
energieverbruik te reduceren. En tot slot kunnen door het gebruik van innovatieve systemen van Hager hernieuwbare energiebronnen toekomstbestendig
in elk gebouw worden geïntegreerd. Kortom: we gebruiken al onze energie om
die van u te besparen!
Gedetailleerde informatie over E3 is te vinden op de site
van de Hager Group: www.hagergroup.net (onder Sustainability)
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witty.home en witty.park
Laadstations
- Norm: EN 61851
- Nominale spanning:
230 V +/-10%
400 V +/-10%
- Frequentie 50 Hz +/-1%
- Laadstroom max. 32 A
- Stand-byverbruik < 1,5 W

- Beschermingsklasse IP44
- Slagvastheid IK10
- UV-bestendige behuizing
(kunststof)
- Kleur: lichtgrijs, RAL7035

Voor meer technische informatie
zie pag. 18 en verder.

Laadstations voor elektrische voertuigen, vrij toegankelijk, witty.home
Eigenschappen:
- Vrij toegankelijk
- Wandmontage (zuilmontage mogelijk met bijbehorende zuil)
- Laadstroom instelbaar, 10 A - 32 A
- Mogelijkheid voor uitgesteld opladen tijdens het daltarief
- Oplaadmodus 3 en type 2 contactdoos

XEV120

Omschrijving

Verp.

witty.home, 3-fasen, 22 kW, oplaadmodus 3 - type 2 contactdoos
witty.home, 1-fase, 7 kW, oplaadmodus 3 - type 2 contactdoos*
witty.home, 1-fase, 7 kW, oplaadmodus 3 - type 2 contactdoos + modus 2 SCHUKO
witty.home, 3-fasen, 22 kW, oplaadmodus 3 - type 2 contactdoos + modus 2 SCHUKO

1
1
1
1

Bestelnr.

XEV120
XEV121
XEV122
XEV123

Laadstations voor elektrische voertuigen, met autorisatie, witty.park
Eigenschappen:
- Autorisatie middels RFID (radio frequency identification)
- Incl. stekkervergrendeling
- Wandmontage (zuilmontage mogelijk met bijbehorende zuil, separaat te bestellen)
- Oplaadmodus 3 en type 2 contactdoos

XEV220

Omschrijving

Verp.

witty.park, 3-fasen, 22 kW, oplaadmodus 3 - type 2 contactdoos
witty.park, 1-fase, 7 kW, oplaadmodus 3 - type 2 contactdoos
witty.park, 1-fase, 7 kW, oplaadmodus 3 - type 2 contactdoos + modus 2 SCHUKO
witty.park, 3-fasen, 22 kW, oplaadmodus 3 - type 2 contactdoos + modus 2 SCHUKO

1
1
1
1

Bestelnr.

XEV220
XEV221
XEV222
XEV223

Zuilen voor laadstations witty.home en witty.park
Eigenschappen:
- Kleur: donkergrijs, RAL7011
- Ankerplaat optioneel voor storting in beton

XEV418
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Omschrijving

Verp.

Zuil voor enkel laadstation

1

Bestelnr.

XEV418

Zuil voor tweetal laadstations

1

XEV419

Ankerplaat voor zuil

1

XEV420

Technische wijzigingen voorbehouden

witty.home en witty.park
Toebehoren
RFID-cards voor witty.park
Eigenschappen:
- Benodigde software wordt bij het laadstation witty.park meegeleverd

XEV308

Omschrijving

Verp.

RFID-cards voor gebruikers, set 20 stuks
RFID-cards voor administrator, set 3 stuks

1
1

Bestelnr.

XEV308
XEV309

Laadkabels
Eigenschappen:
- Lengte: 5 meter
- Geschikt voor oplaadmodus 3

Omschrijving

XEV422

Verp.

Bestelnr.

Laadkabel oplaadmodus 3, type 2 en type 1-connector, 16 A, 1-fase

1

XEV422

Laadkabel oplaadmodus 3, type 2 en type 2-connector, 32 A, 3-fasen

1

XEV423

Laadkabel oplaadmodus 3, type 2 en type 2-connector, 16 A, 3-fasen

1

XEV424

Loadmanagementmodule
Eigenschappen:
- Voor het behouden van de hoofdzekering
- Laadstation vermindert zijn oplaadvermogen op het ‘totaalverbruik’
- Incl. 1 stroomtransformator
Omschrijving

.

Loadmanagementmodule

Verp.

1

Bestelnr.

XEV304

XEV304

Stroomtransformator
Eigenschappen:
- 1 stuk
Omschrijving

.

Stroomtransformator voor 3-fasentoepassing

Verp.

Bestelnr.

1

60005

60005

Technische wijzigingen voorbehouden
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Laadstation witty.home en witty.park
Gebruikersinformatie
Oplaadsysteem voor alle elektrische voertuigen
De oplaadstations zijn geschikt voor alle elektrische voertuigen. Het
station kan worden aangepast aan uw voertuig en wensen. Bij de
aankoop van een nieuw elektrisch voertuig of veranderingen aan
de elektrische huisinstallatie hoeft u het oplaadstation dus niet te
vervangen. De oplaadkabel wordt over het algemeen meegeleverd
met het voertuig, maar kan ook separaat besteld worden. De elektroinstallateur zorgt ervoor dat de instellingen van het oplaadstation
worden afgestemd op uw voertuig en uw huisinstallatie. De kabel kan
dan worden verbonden met het oplaadstation en het voertuig.
Optimaal voor zowel binnen- als buitengebruik
Witty kan geïnstalleerd worden in een garage, maar dankzij de beschermingsgraad IP44 ook onder een carport of op een parkeerplaats
in de open lucht.
Voorbereid op toekomstige ontwikkelingen
De functies van het oplaadstation kunnen worden uitgebreid door het
toevoegen van optionele componenten, zoals een programmaklok
om van het elektriciteitsdaltarief te profiteren.

Gebruik van het oplaadstation
Het oplaadstation is bij de installatie en de inbedrijfstelling geconfigureerd door de elektro-installateur. Deze stelt één van de twee
oplaadmogelijkheden in:
- Onmiddellijke oplading
- Uitgestelde oplading (bijv. voor voordelig daltarief)
Als de gebruiker deze instelling later wenst te veranderen, neemt hij
contact op met de elektro-installateur. Deze kan de configuratie van
het oplaadstation aanpassen aan de wensen.
De indicatiebalk biedt in elke modus informatie over de toestand van
het station en de oplaadcyclus.
De led-aanduiding geeft de toestand van het oplaadstation weer.
Centrale led

Betekenis

Groen permanent

Klaar om op te laden

Groen knipperend

Wachten op een uitgestelde oplaadcyclus

Blauw permanent

Opladen met beperkt vermogen

Rood knipperend

Buiten gebruik/storing

Groen looplicht

Voertuig wordt opgeladen

Volledig groene
ledstrip

Voertuig is opgeladen

Algemene beschrijving van het oplaadstation

2

1

3

5
4

Illustratie 1: overzicht van de witty.park
1 Inschakelknop (direct laden)
2 RFID-reader
4 Contactdoos laadmodus 2
3 Contactdoos laadmodus 3
5 Led-aanduiding
Gebruik van de stekkerhouder
Het oplaadstation is uitgerust met een stekkerhouder die zich aan
de bovenkant van het apparaat bevindt. Dankzij deze houder is de
stekker altijd gemakkelijk bereikbaar. Na afloop van elke oplaadcyclus
kan de stekker snel worden opgeborgen: zeer praktisch, vooral in de
winter of als u de stekker bij het laadstation wilt houden.
Gebruik van haspel voor kabel
Het niet gebruikte deel van de oplaadkabel kan bij het oplaadstation
worden opgeborgen. Daarvoor beschikt het station aan de achterkant
over een haspel, waar het niet gebruikte deel van de kabel kan worden opgerold, zodat alleen de benodigde kabellengte ter beschikking
staat. Op die manier hangt de kabel niet op de grond en kan deze
probleemloos met één hand worden gehanteerd. Indien nodig kan de
volledige kabellengte worden afgerold en gebruikt.
Vergrendeling van oplaadkabel
Indien de oplaadkabel permanent bij het oplaadstation blijft, is het
mogelijk om de oplaadkabel te vergrendelen.

Wist u dat?.... Opslag van elektriciteit
Wist u dat de hoeveelheid energie die opgeslagen wordt in de
batterijen van 2 miljoen elektrische voertuigen overeenstemt met
de energie in alle hydro-elektrische reservoirs in Duitsland.

18

Technische wijzigingen voorbehouden

Laadstation witty.home en witty.park
Gebruikersinformatie
Identificatie van de gebruiker
Om bij een witty.park een oplaadcyclus te starten, moet de gebruiker
zich bij het oplaadstation identificeren. Daarvoor moet u de RFID-kaart
voor de lezer houden.

Opladen onderbreken
Om de oplaadcyclus af te sluiten, moet de gebruiker zich opnieuw
identificeren bij het oplaadstation. Daarvoor dient men u de RFIDkaart voor de lezer te houden.

Illustratie 2: RFID-kaart
Onmiddellijke oplading:
Het oplaadprotocol start zodra het oplaadstation vaststelt dat de
oplaadkabel aangesloten is op het elektrische voertuig.
- Als de groene ledbalk regelmatig in de drie zones knippert,
betekent dit dat het voertuig wordt opgeladen.
- Zodra de oplaadcyclus afgesloten is, houdt het knipperen op en
branden de drie zones permanent.
- U kunt de oplaadcyclus tussentijds stoppen
Als de kaart herkend wordt, gebeurt het volgende:
1. de stekker wordt ontgrendeld in het oplaadstation;
2. de led-indicator knippert snel om aan de gebruiker aan te
geven dat hij de oplaadkabel van het station en het voertuig
moet scheiden;
3. zodra de kabel afgekoppeld is, dooft de led-indicatiebalk;
4. de centrale groene led gaat branden en het station is klaar voor
de volgende oplaadcyclus.

Illustratie 4: knipperende led-indicator tijdens een oplaadcyclus
Uitgestelde oplading (voordelig daltarief)
De led-indicator begint groen te knipperen, zodra de stekker met het
voertuig wordt verbonden. Dat betekent dat het oplaadstation het voertuig heeft herkend en de oplaadprocedure zal starten zodra een extern
signaal wordt ontvangen of de gebruiker de oplaadknop indrukt.
- Als de groene ledbalk regelmatig in de drie zones knippert,
betekent dit dat het voertuig wordt opgeladen.
- Het knippersignaal voor gedwongen (oplaadknop) of uitgestelde
oplading blijft gedurende de eerste 3 minuten na het aansluiten
actief.
- Zodra de oplaadcyclus afgesloten is, houdt het knipperen op en
branden de drie zones permanent.
- U kunt de oplaadcyclus tussentijds stoppen

Illustratie 3: knipperende led-indicator bij de aanvraag van een
uitgestelde oplaadcyclus
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Laadstation witty.home en witty.park
Installatiewijzer
Elektrische installatie
Hoofdbeveiliging

LET OP: belangrijke informatie!
Elektrische voeding voor de oplaadstations
De voeding van een oplaadstation voor het opladen van elektrische
of oplaadbare hybride voertuigen wordt gerealiseerd met een aparte
eindgroep. Het opladen van elektrische of oplaadbare hybride voertuigen vereist een aanzienlijke energietoevoer. Het verbruik ligt een stuk
hoger dan dat van grote huishoudelijke apparaten. Bovendien bestaat
de energiebehoefte dagelijks en gedurende een grotere tijdsperiode.
Het oplaadcircuit voor de elektrische en oplaadbare hybride voertuigen
mag niet worden aangetast door uitval of defect van andere circuits om
de verwachte en noodzakelijke service-continuïteit te verzekeren.

Hoofdschakelaar
40 A

Aardlekbeveiliging
30 mA - 40 A
Type A

Aardlekbeveiliging
30 mA - 40 A
Type B of vergelijkbaar

Een separate elektrische stroomkring
De elektro-installateur heeft de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen
dat de voeding van het oplaadstation via een aparte eindgroep uitgevoerd wordt. De aansluiting van meerdere oplaadstations op hetzelfde
elektrische circuit is niet toegestaan. Elk oplaadstation moet over een
aparte aardlekbeveiliging en installatieautomaat beschikken.

Installatieautomaat
16 A / B

Installatieautomaat
16 A / B

Groep 1

Wasmachine

Installatieautomaat
40 A / C of D

Laadstation 32 A
witty.park

Installatieautomaat
De specifieke circuits voor het opladen van elektrische en oplaadbare
hybride voertuigen moeten minstens uitgevoerd zijn met een voeding
van 16 A. De bescherming tegen overbelasting moet worden gerealiseerd in overeenstemming met de onderstaande tabel.
OK!

Overstroombeveiliging
Nominale
oplaadstroom
(in A)

Nominale stroom
van de installatieautomaat (in A)

Minimumdoorsnede
van de aders (Cu of
equivalent) in mm²

13

16

2,5

16

20

2,5

32

40

10

OPMERKING 1: Deze waarden houden geen rekening met spanningsdalingen.
OPMERKING 2: Deze waarden zijn afgestemd op de specifieke
gebruiksomstandigheden voor elektrische voertuigen.
OPMERKING 3: Voor hogere nominale stroomwaarden dienen de
algemene regels van de norm NEN1010 te
worden opgevolgd.

OK!

Bij het bepalen van de juiste installatieautomaat dient men rekening
te houden met de gelijktijdigheidsfactor en reductiefactor van het
component. In de praktijk zal dit betekenen dat de installatieautomaat hoger uitgevoerd dient te worden dan de maximale ingestelde
laadstroom. Tevens dient de bekabeling hierop aangepast te worden.
Voor de correcte doorsnede en installatiewijze, zie de NEN1010.
Aardlekbeveiliging
Ieder voedingscircuit van een aansluitpunt moet individueel beveiligd
worden tegen elektrische schokken, met een aardlekbeveiliging (RCB)
met een nominale lekstroom van 30 mA. Zie de schematische weergave hiernaast in de rechterkolom bovenaan.
Let op:
Raadpleeg de NEN1010 voor de toepassing van het juiste
aardlekbeveiligingstype.

Voorbeeld:
De maximale laadstroom bedraagt 32 A, 1-fase. De gelijktijdigheidsfactor moet gesteld worden op een factor 1. Men kan namelijk
niet zeker stellen dat er niet continu wordt geladen. Tevens wordt
de installatieautomaat in een bestaande verdeler geplaatst tussen
bestaande componenten. Men dient dan een minimale reductiefactor
te hanteren van 0,95. Een installatieautomaat van 32 A is hierdoor niet
geschikt. Een 40A-installatieautomaat dient toegepast te worden om
de continuïteit en veiligheid te waarborgen. Omdat het een 1-faseinstallatie betreft met een bijzondere belasting die een inschakelpiek
kent, dient een installatieautomaat met een C-karakteristiek toegepast te worden. Uiteraard dient de bekabeling aangepast te worden
volgens de NEN1010.
Let op! De installatieautomaat en bekabeling dienen hoger
uitgevoerd te worden dan de maximale laadstroom!
* 1-fase-installatie minimaal uitvoeren met C-karakteristiek
* 3-faseninstallatie uitvoeren met D-karakteristiek
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Laadstation witty.home en witty.park
Installatiewijzer
Locatie van het oplaadstation
Het optimale gebruik van het oplaadstation moet deel gaan
uitmaken van de dagelijkse gewoontes van de gebruiker. Het is
daarom belangrijk dat er goed wordt nagedacht over de juiste
plaats van het oplaadstation.

De optimale locatie
Een optimaal gebruik van witty.park vertaalt zich in een installatie
waarbij u slechts één hand nodig hebt om het voertuig aan te
sluiten en de oplaadcyclus te starten. Het oplaadstation moet
daarom zo dicht mogelijk bij de aansluiting van het voertuig
worden geplaatst. De kabel hoeft dus niet afgerold te worden.

De onderstaande illustraties geven u een indicatie van de meest
gangbare scenario’s voor het installeren van een oplaadstation in
een garage.

Binnenkant van de garage
Standaardpositie: een plaats in de directe nabijheid van de
aansluiting op het voertuig is ideaal.

Buiten
Alternatieve positie (2): voor het opladen moet de kabel afgerold worden

Het is belangrijk vast te leggen hoe de voertuigen dagelijks worden
geparkeerd. Het is mogelijk dat het voertuig niet systematisch op
dezelfde plaats of in dezelfde positie wordt geparkeerd. De elektroinstallateur moet voor het oplaadstation dus de plaats kiezen waar
het voertuig het vaakst geparkeerd staat, zodat de kabel niet afgerold
hoeft te worden om het voertuig op te laden.

Binnenkant van de garage
Alternatieve positie (1): voor het opladen moet de kabel afgerold worden

Geschiktheidscheck elektrische installatie voor witty
Onderstaand schema geeft u als installateur enkele handvaten om te bepalen of de installatie geschikt is voor het toepassen van een oplaadstations of aangepast dient te worden om een bedrijfszekere installatie te garanderen. Bij aanpassingen aan de installatie dienen altijd de algemene
regels van de norm NEN1010 te worden opgevolgd.
Totale verrmogen

Risico-analyse

Bepaal het totale beschikbare
vermogen van de installatie

Bepaal de kans dat het piekverbruik gelijktijdig
is met het oplaadproces en de gevolgen hiervan

Huidige verbruik
Kans groot / gevolg onacceptabel

Bepaal het huidige verbruik (vermogen) op basis
van de gelijktijdigheidsfactor

Totale resterende vermogen

Kans gering / gevolg onacceptabel

Loadmanagementmodule toepassen

JA

3x reduceren tijdens oplaadcyclus* =
installatie aanpassen

NEE

Piekvermogen
Benader het beschikbare vermogen
tijdens piekverbruik

Totaal-piek ≥ 3 kW

JA

NEE

Totaal-huidig ≥ 3 kW

Totaal piekvermogen

Installatie aanpassen

NEE
Kans groot / gevolg acceptabel

NEE

JA

Kans gering / gevolg acceptabel

NEE
JA

Installatie aanpassen

Laadstation witty installeren

Het beschikbaar vermogen is onvoldoende. De
installatie dient aangepast te worden. U kunt uw
netbeheerder contacteren voor het verhogen van
uw huidige hoofdaansluiting

De installatie heeft de beschikking over voldoende
vermogen om een bedrijfszekere oplading te
verzekeren

* De loadmanagementmodule zal de laadcyclus beëindigen wanneer de LM-module 3x
het vermogen heeft moeten reduceren tijdens
een laadcyclus. Een reset is noodzakelijk voor
het opstarten van een nieuwe laadcyclus.
Het is aan te bevelen om het beschikbare
vermogen te verhogen indien bovenstaande
vaker voorkomt.

Selectiviteit
Naast het beschikbaar vermogen dient rekening gehouden te worden met de selectiviteit van de installatie. Indien de selectiviteit niet gewaarborgd kan worden, dient de installatie hierop aangepast te worden. Afwijken van de geadviseerde voorbeveiliging zorgt voor vermindering van
de bedrijfszekerheid, ongewenste uitschakelingen zijn niet uitgesloten.
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Laadstation witty.home en witty.park
Technische gegevens
Voedingsklemmen
De aansluitklemmen zijn uitgevoerd voor een voeding met een maximale doorsnede van 16 mm².
Contact

Spanning

Functie

Kleur

L1

230 V AC

Fase 1

Bruin

L2

230 V AC

Fase 2

Zwart

L3

230 V AC

Fase 3

Grijs

N

-

Neutraal

Blauw

PE

-

Aarding

Groen/geel

Aansluitklemmen voor signaalkabels op de controller
De aansluitklemmen zijn uitgevoerd voor kabels met een maximale
diameter van 2,5 mm2.
witty.park

witty.home
Klemnummer

Spanning

Functie

Klemnummer

Spanning

Functie

1 en 2

GND

Voeding controller

9 en 10

GND

Voeding controller

3 en 4

+24 V DC

Voeding controller

11 en 12

+24 V DC

Voeding controller

21

+24 V DC

Geforceerd startsignaal

42

12 V

31

-

Stroomtrafo’s k1

Communicatie oplaadkabel CP
contactdoos modus 3

32

-

Stroomtrafo’s k2

43

12 V

34

12 V

Communicatie oplaadkabel PP
contactdoos modus 3

Communicatie oplaadkabel PP
contactdoos modus 3

53

12 V

Tele Information Client

54

12 V

Tele Information Client

35

12 V

Communicatie oplaadkabel CP
contactdoos modus 3

50

230 V AC

Day/night-signaal fase

42

12 V

Tele Information Client

51

-

Day/night-signaal nul

44

12 V

Tele Information Client

65

24 V DC

Day/night-signaal

46

230 V AC

Day/night-signaal fase

48

-

Day/night-signaal nul

Elektrische eigenschappen

Omgeving van het oplaadstation

Spanning

230 V +/- 10%

Frequentie

50 Hz +/- 1%

Maximaal oplaadvermogen

32 A (XEV120, XEV123, XEV220 en XEV223)
16 A (XEV121, XEV122, XEV221 en XEV222)

Aantal fasen

3 fasen (XEV120, XEV123, XEV220 en XEV223)
1 fase (XEV121, XEV122, XEV221 en XEV222)

Verbruik in rusttoestand

< 1,5 W

Overspanningscategorie

Categorie III

Elektrische beschermingsklasse

Klasse 1

Beschikbare ruimte voor overige
componenten

4,5 module (laadmodus 3 + laadmodus 2)
6,5 module (laadmodus 3)

-30 °C tot +
50 °C

Vochtigheid

5% tot 95%

Beschermingsklasse

IP 44

Afmetingen van de zuil

Afmetingen van het laadstation
208
233*

Temperatuur

336
346*

40

Ø 22
maxi

179

1270

152,5
202,5

125

480

100

Ø7
321

* inclusief contactdoos
22
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Laadstation witty.home en witty.park
Algemene informatie
Algemene informatie over elektrische mobiliteit
Oplaadmodus
De norm IEC 61851, die de oplading van elektrische voertuigen regelt,
definieert gedetailleerde oplaadprocedures, afhankelijk van de
capaciteit van de batterij en het vermogen van de oplaadapparatuur.
Algemeen geldt: hoe hoger het beschikbare oplaadvermogen, des te
sneller en comfortabeler verloopt de oplaadprocedure.
Tegelijkertijd nemen de veiligheidseisen ook toe.
Opladen in modus 1
Bij het opladen in modus 1 kan een elektrisch voertuig worden opgeladen aan een éénfasige standaard-contactdoos tot 16 ampère.
Het opladen in modus 1 vereist de installatie van een differentieelschakelaar en een overspanningsbeveiliging.
Deze oplaadmodus wordt vooral gebruikt voor kleine elektrische
voertuigen zoals scooters en fietsen.
Opladen in modus 2
Bij het opladen in modus 2 kan een elektrisch voertuig worden opgeladen aan een 1- of 3-fasen-standaardcontactdoos met een maximale
stroomsterkte van 32 A. Deze oplaadmodus onderscheidt zich
principieel van het opladen in modus 1 door een besturingseenheid,
die in de kabel geïntegreerd is. Deze eenheid verzekert de veiligheid
van de oplaadkabel en meldt d.m.v. het communicatieprotocol PWM
het maximaal leverbare vermogen aan het voertuig. De meeste producenten van elektrische voertuigen leveren vandaag de dag bij elk
voertuig een modus-2-kabel. De oplaadstations van Hager, uitgerust
met een modus-2-aansluiting, zijn compatibel met alle elektrische voertuigen op de markt. Dit is nuttig zolang de oplaadinfrastructuur (modus
3 op termijn) nog niet zo sterk ontwikkeld is.

Aan het elektrische voertuig afgegeven vermogen
Elektrische voertuigen zijn in staat gedurende lange tijd een hoog
vermogen op te nemen voor het opladen van de accu. Over het
algemeen kan men uitgaan van 200 Wh per kilometer.
De onderstaande illustratie toont de typische oplaadcurve van een
elektrisch voertuig. De curve vertoont een oplaadpauze (in dit geval
duurt de pauze 6 minuten) voor het afkoelen van de batterij.
AC-oplaadstroom (A) binnen een bepaalde periode (sec)

6min P=90W
->pomp/ventilatie

tijd/sec

Geladen energie (kWh) binnen een bepaalde periode (sec)

Opladen in modus 3
Modus 3 is de meest courante oplaadmodus. Bij het opladen in
modus 3 wordt een hoog elektrisch vermogen geleverd. Dit is alleen
mogelijk via een vast oplaadstation, dat door een daarvoor opgeleide
specialist wordt geïnstalleerd. Deze stations kunnen in 1- of 3-fasenuitvoering worden geïnstalleerd en maximaal 63 ampère leveren.
Ze communiceren direct met het elektrische voertuig en regelen het
vermogen. Ze vereisen een specifieke stekker voor het opladen van
elektrische voertuigen.

witty.park: opladen in modus 3 en modus 2
witty.park laat het opladen in modus 3 toe met behulp van een
speciale stekker en aansluiting. Afhankelijk van het witty-model
dat u heeft, staant ook de modus 2 ter beschikking. Tevens afhankelijk van het witty-model is een extra contactdoos beschikbaar, waarmee u een ander voertuig kunt opladen, zoals een
elektrische fiets, scooter, etc.

tijd/sec

Illustratie 4: oplaadcurve van een elektrisch voertuig

Stekkers voor elektrische voertuigen
Voor het opladen van het elektrische voertuig staan diverse stekkers
ter beschikking. Momenteel worden hoofdzakelijk stekkers van het
type 1 gebruikt, die uitsluitend een 1-fase-oplading toelaten. Stekkers
van het type 2 zullen in Europa waarschijnlijk een sterke groei kennen,
aangezien deze ook het opladen in 3-fasenuitvoering toelaten.
Type 1

Type 2

1 fase, 32 A

3 fasen, 16/32/64 A

Illustratie 8: oplaadstekkertype van het elektrische voertuig
(bron : ITT Cannon)
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