witty.home,

laadstations voor elektrische
of hybride voertuigen
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Aangesloten op de
toekomst
De witty.home laadstations van Hager zijn geschikt voor het laden van alle elektrisch aangedreven
voertuigen, zoals hybride en elektrische auto’s, elektrische fietsen en scooters.

Het witty.home laadstation is zowel geschikt voor situaties
waarbij geen autorisatie vereist is (zoals op privé-parkeerplaatsen), maar kan ook uitgevoerd worden met een RFIDfunctie (radio frequency identification). De gebruiker kan
middels een badge toegang krijgen tot het laden van zijn
elektrisch voertuig. Tevens wordt de stekker vergrendeld ter
voorkoming van diefstal of vandalisme. De witty is daarmee
zeer geschikt voor toepassingen waarbij autorisatie
wenselijk is, zoals in parkeergarages, op bedrijfsterreinen,
bij bioscopen en winkelgebieden.

Beide varianten voldoen aan de internationale norm
IEC 61851. Met beschermingsgraad IP54 en slagvastheid
IK10 zijn de laadstations uitermate geschikt voor zowel
binnen als buiten. De behuizing bestaat uit een kwalitatief
hoogwaardige, zachte UV-bestendige kunststof die iedere
vorm van verkleuring tegengaat.
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Laden volgens de standaard
De laadstations witty.home beschikken over laadmodus 3
of een combinatie van laadmodus 3 en 2.
Laadmodus 2 bestaat uit een standaard stopcontact
2 P + A en is geschikt voor het laden van elektrische auto’s,
fietsen en scooters.
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.
Het stopcontact genaamd type 2 is hiervoor speciaal
ontwikkeld en wordt standaard toegepast in de witty-range.
Naast de keuze voor laadmodus 3 of de combinatie van 3 en
2, 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!

De gebruiker kan dus gewoon zijn wasmachine en
droogkast blijven gebruiken, zonder dat de hoofdzekering
wordt aangesproken.
Alleen op groene stroom laden?
Ook dit behoort tot de mogelijkheden. De XEV304 of
XEV305 registreert de opgewekte energie van bijvoorbeeld
de eigen zonne-panelen en stelt de witty.home in op de
gelijke waarde. Groen rijden kan dus echt !

Met de witty.home 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 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 hoofdzekering in de woning kan
het laadstation op het maximaal verbruik worden ingesteld.
Wordt deze functie gecombineerd met controllers XEV304 en
XEV305, dan is het laadstation zelf zo ‘intelligent’ dat tijdens
een te hoog totaal verbruik de witty.home zijn verbruik
aangepast!
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De veiligheid bij het
laden, een uitdaging
De veiligheid bij het laden zal één van de noodzakelijke voorwaarden zijn voor het succesvol inzetten
van elektrische en laadbare hybride voertuigen. Om het hoogste niveau van veiligheid te garanderen
en het laden te optimaliseren, beveelt Hager oplaadmodus 3 aan volgens IEC 61851 met behulp van
een stekker van het type 2 volgens IEC 62196.

De verschillende soorten stopcontacten
Kant van het voertuig
Afhankelijk van de fabrikant
en het type voertuig

Type 1

Spanning / Stroom

250 V / 32 A Monofasig

Kant van de
installatie (laadstation)

Type 2

Type 2

500 V / 63 A Driefasig
250 V / 32 A Monofasig

500 V / 32 A Driefasig
250 V / 32 A Monofasig

Aansluitpinnen

5

7
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Beschermingsindex
toegang gevaarlijke delen

IPxxB

IPxxB

IPxxB

Aangesloten laadsysteem

Modus 1, 2 of 3

Modus 1, 2 of 3

Modus 3
Het stopcontact 2 P + A (type E) kant
installatie wordt niet genoemd in deze
tabel (zie hiernaast)
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voor de elektro-installateur
De verschillende belastingsmodi
Aanbod
Hager
w

Modus 1
Principe

Modus 2

Modus 3

Modus 4

niet beschikbaar
bij Hager
Laden in
gelijkstroom

Afwezigheid van
laadcontrole

Besturingseenheid
geïntegreerd in de
kabel

Laadcontrole en
intelligentie in het
laadstation

Type stopcontact

Stopcontact 2 P + A

Stopcontact 2 P + A

Laadstation

Laadstation

Vermogen

-

1,8 kW / 8 A maxi

3,7 kW / 16 A maxi
monofasig
22 kW / 32 A maxi
driefasig

50 kW / 120 A

Laadtijd

-

Tussen 12 u en 16 u

Tussen 1 u en 8 u

Tussen 20 en 30 min.

Laadprincipe

Niet aanbevolen
voor het laden
van voertuigen

Occasioneel
traag laden

Normaal dagelijks
versneld laden

Occasioneel
snel laden

Permanente
dialoog tussen het
voertuig en het witty
station

De externe
laadomvormer AC/DC
integreert de
elektrische controle
en beveiliging

Schema

De beveiliging bij het laden is afhankelijk
van de status van de bestaande
elektrische installatie die mogelijk niet
conform de huidige normen is.
Het standaard stopcontact 2 P + A (type E)
van de installatie vereist het beperken van
de laadstroom tot 8 A om elk risico van
oververhitting te voorkomen. Het laden zal
dus veel langer duren.

Het label E.V. & Z.E. READY 1.2., ontwikkeld in samenspraak met Renault, is zowel van toepassing op de
witty laadstations als op de installatie ervan. De aangeboden oplossingen door Hager voldoen aan de
specificaties van het EV en ZE Ready label.
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Eenvoudige montage
en veelzijdigheid
Dankzij Hager’s jarenlange ervaring op het gebied van elektrotechnische installatietechniek en
internationale pilootprojecten met autofabrikanten als Renault, Toyota, Peugeot en BMW, brengt
Hager veilige en eenvoudig te installeren laadstations op de markt met de rangenaam witty.home.
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.home-range is zo
ontworpen dat de installatie
vergelijkbaar is met de installatie
van een verdeelkast, waarmee u
dagelijks in aanraking komt. De
eenvoudige opbouw zorgt ervoor
dat de witty overal snel, veilig en
correct geïnstalleerd kan worden.

-

Snelle en gemakkelijke montage
Het innovatieve ophangframe is
voorzien van verschillende uitsparingen, waarin alle kabeltypes doorgevoerd kunnen worden.
De meegeleverde ketting zorgt ervoor
dat het laadstation schuin
tegengehouden wordt zodat de
voedingskabel eenvoudig kan
aangesloten worden.

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

in garages en op bedrijventerreinen,
montage op een muur of zuil,
met of zonder toegangscontrole.

Instelling van de laadintensiteit
Mogelijkheid om het vermogen van
het laadstation in te stellen :
- 230 V van 4 tot 7 kW
- 400 V van 11 tot 22 kW.

1
3

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? Onze
technische raadgever staat u graag
te woord via 02/529 47 32 of via
quotations@hager.be.
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Voorbeeld witty : combinatie van
laadmodus 2 en 3
1 Controller
2 Magneetschakelaar, 1-fase,
laadmodus 2
3 Voeding 24 V
4 Magneetschakelaar, 3-fasen,
laadmodus 3
5 Installatieautomaat 16 A
6 Aansluitklemmen
7 Vergrendelbaar stopcontact
laadmodus 3, type 2
8 Stekker, laadmodus 2.
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Veiligheid, kwaliteit en
design
Het oplaadstation witty.home is ontwikkeld op basis van de menselijke ergonomie. Uitvoerige tests met
eindgebruikers hebben geleid tot een slim en ‘clever’ laadstation: witty.home. Het ontwerp is voorzien
van een 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 en veiligheid
- Laadmodus 3 garandeert het
hoogste niveau van veiligheid
en prestatie.
- Laadmodus 3 is gecombineerd
2 P + A voor laadmodus 2,
zodat het laden van andere elektrische voertuigen mogelijk is
(bijvoorbeeld elektrische fietsen).

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.

Veelzijdigheid
De witty.home kan gemonteerd
worden tegen een wand of
vrijstaand door het gebruik van
een speciale zuil. Ze kunnen
eveneens rug aan rug geplaatst
worden. Vb. parkings.

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

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

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

Onder voorbehoud van technische wijzigingen
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witty.home laadstations
voor elektrische en laadbare hybride voertuigen
witty.home laadstations van
4 tot 22 kW
De witty laadstations zijn
beschikbaar in modus 3, modus
3/modus 2 en zorgen voor het
veilig laden van alle elektrische of
laadbare hybride voertuigen.
Modus 3 is de enige modus die
het hoogste niveau van
beveiliging en oplaadsnelheid
garandeert dankzij een
permanente dialoog tussen het
voertuig en het witty.home
laadstation.

Karakteristieken
- systeem voor het beheer en
de oplaadintelligentie, via een
controller en een elektronische
kaart
- onmiddellijk of uitgesteld
opladen
(D/N) en geforceerde
bediening
- beperking van de laadstroom
door instelling
- geïntegreerde stekkerhouder
- LED-strip die de oplaadstatus
weergeeft.

XEV1xx en XEV2xx
- vergrendeling stopcontact
type 2 in laadstatus
- IP54 - IK10
- metalen behuizing + bekleed
met zacht materiaal
- grijs RAL 7035
- vrije toegang of via
RFID-identificatie
- geïntegreerde kabelhaspel
- bevestiging tegen wand of
op voet

Certificering

Opties
- RFID-toegangsbadges
- laadkabels
- loadmanagementsmodule
- bevestigingszuilen

Conform de normen
- laadstations : IEC 61851
- stopcontacten : IEC 62196-2

Omschrijving

Karakteristieken

Laadstations
witty.home met
vrije toegang

modus 3 stopcontact type 2 :

- voor 1 voertuig
- h. 480 x b. 336 x d. 208
XEV101BE

Ref.

- F + N, 32 A - van 4 tot 7 kW

XEV101BEN

- 3 F + N, 32 A - van 11 tot 22 kW

XEV100BEN

modus 3, vaste kabel met
stopcontact type 2 :
- F + N, 32 A - van 4 tot 7 kW

XEV157BEN

- 3 F + N, 32 A - van 11 tot 22 kW

XEV158BEN

modus 3 / stopcontact type 2 +
modus 2 / stopcontact type E :

XEV102BE

Laadstations
witty.home met
toegangscontrole
- voor 1 voertuig
- h. 480 x b. 346 x d. 233
XEV201BE
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- F + N, 32 A - van 4 tot 7 kW

XEV102BEN

- 3 F + N, 32 A - van 11 tot 22 kW

XEV103BEN

modus 3 stopcontact type 2 :
- 3 F + N, 32 A - van 11 tot 22 kW

XEV200BEN

modus 3 / stopcontact type 2 +
modus 2 / stopcontact type E :
- F + N, 32 A - van 4 tot 7 kW

XEV201BEN

- 3 F + N, 32 A - van 11 tot 22 kW

XEV202BEN
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witty.home laadstations
Toebehoren
Omschrijving

Karakteristieken

Ref.

RFID-kaarten voor witty

RFID-kaarten voor gebruikers, set 20 stuks

XEV308

Benodigde software
wordt bij het laadstation
witty.home meegeleverd

RFID-kaarten voor administrator, set 3 stuks

XEV309

Laadkabels voor

type 2 en type 1-connector, 16 A, 1-fase

XEV422

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

XEV423

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

XEV424

Monofasig :

XEV304

XEV308

oplaadmodus 3
Lengte : 5 meter

XEV422

Loadmanagementmodule

- vermijdt het uitschakelen van de hoofdzekering
- laadstation vermindert zijn oplaadvermogen
op het ‘totaalverbruik’
- incl. 1 stroomtransformator
XEV305
Driefasig :

XEV305

- vermijdt het uitschakelen van de hoofdzekering
- laadstation vermindert zijn oplaadvermogen
op het ‘totaalverbruik’
- incl. 3 stroomtransformatoren

Onder voorbehoud van technische wijzigingen
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witty.home laadstations
Toebehoren
Omschrijving

Karakteristieken

Ref.

Bevestigingszuil

zuil voor 1 laadstation

XEV418

voor XEV1xx en XEV2xx

zuil voor 2 laadstations
rug aan rug gemonteerd

XEV419

voor XEV418 en XEV419

XEV420

wordt rechtstreeks op de
vloer of op de inbouwsokkel bevestigd.
- grijs RAL 7011
- h. 1270 x b. 321 x d. 91

Inbouwsokkel

XEV418

13

voor montage van de
bevestigingszuil
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witty.home laadstations
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 IP54 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. Binnenkort zal ook een
verbinding met de domoticaproducten van Hager mogelijk zijn. Het
elektrische voertuig wordt dus als component geïntegreerd in het
intelligente huis van de toekomst.

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
Illustratie 1: overzicht van de witty
1 Inschakelknop (direct laden)
2 RFID-reader
3 Stopcontact laadmodus 3

3

5
4

4 Stopcontact laadmodus 2
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
als u de stekker bij het laadstation wilt houden.
Gebruik van de kabelhaspel
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.

Onder voorbehoud van technische wijzigingen
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witty.home laadstations
Gebruikersinformatie
Identificatie van de gebruiker
Om bij een witty.home een oplaadcyclus te starten, moet de
gebruiker zich bij het oplaadstation identificeren. Daarvoor moet hij
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 hij 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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witty.home laadstations
Aansluiting
Aansluiting
De voeding van de laadstation voor elektrische en laadbare hybride voertuigen
wordt verwezenlijkt via een specifieke kring van het hoofdverdeelbord, waarvan
de karakteristieken hieronder worder weergegeven :
Nominale stroom van
de automaat (in A)

16

20

Minimale secties van de
geleiders
(Cu of equivalent in mm2)
2,5

32

40

10

Nominale stroom van het
station witty.home (in A)

Deze specifieke kring moet beschermd worden tegen
elektrische schokken d.m.v. een
differentieelautomaat of -schakelaar 30 mA :
- van het monofasig type A
- van het driefasig type B.

Aansluitvoorbeeld van een monofasig laadstation

Aansluitvoorbeeld van een driefasig laadstation

Omschrijving van een XEV103
1. Controller
2. Contactor van “modus 2”
3. Interne voeding
4. Contactor van “modus 3”
5. Beveiliging stopcontact van “modus 2”
6. Aansluitklem
7. Stopcontact van “modus 3”
8. Stopcontact van “modus 2”

Gelieve de kortsluitstroom van het laagspanningsbord te
respecteren.

Onder voorbehoud van technische wijzigingen
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witty.home laadstations
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 het witty.home laadstation vertaalt zich in
een installatie waarbij u slechts één hand nodig hebt om het voertuig
aan te sluiten en de oplaadcyclus te starten. Het laadstation 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 de laadstation of aangepast dient te worden om een bedrijfszekere installatie te garanderen. Bij aanpassingen aan de installatie dienen altijd de
algemene regels van het AREI te worden nageleefd.
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

Totale resterende vermogen

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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witty.home laadstations
Afmetingen
Afmetingen
XEV1xx - XEV2xx
208
233*

Afmetingen van de
bevestigingszuil

Steunplaat
336
346*

40

179

152,5
202,5

125

480

1270

100

Ø 22
maxi

Ø7

321

91

*voor XEV2xx
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