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Laadstations voor tertiaire toepassingen 

witty.park laadstations van 
4 tot 22 kW 
De witty.park laadstations zijn 
beschikbaar in 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 
laadstation.

Karakteristieken 

Conform de normen
- laadstations : IEC 61851

- stopcontacten : IEC 62196-2

Certificering

Opties
- RFID-toegangskaarten 
- laadkabels
- standvoet
- loadmanagementsmodule 
- GPRS modem (op aanvraag)

Omschrijving Karakteristieken Ref. 

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

Laadstations met 
toegangscontole RFID

voor 2 voertuigen

XEV600

XEV601

- Elk laadstation witty.park is
  standaard voorzien van :
  - 1 stopcontact modus 3,
     type 2 links en rechts.
  - 1 stopcontact modus 2,
     type “E” links en rechts.
     Dit stopcontact kan gebruikt
     worden voor het laden van
     een elektrische fiets, scooter,
     enz. … . 
- IP54; IK10.
- Vervaardigd uit RVS,
   poedergelakt.
- Instelling van het vermogen
  via de controller : 
  mono 4-7kW of driefasig  
  11-22kW. 
- Uitgerust met een RFID-  
  kaartlezer en eventueel een
  TCP/IP (com-kaart) in optie. 
- Uitvoering met TCP/IP-kaart :
  voorzien van één energie-
  teller links en rechts,
  van buitenaf leesbaar. 
- Led-indicatie die
  oplaadstatus weergeeft.  

1 Onder voorbehoud van technische wijzigingen

Compatibel met 
onafhankelijke operator 
Mobility+

- Vergrendeling
  stopcontact type 2 in
  laadstatus.
- Kunnen in om het even
  welke omgeving
  geplaatst worden
  vanwege zijn mooi
  design en strakke lijnen.
- Duidelijke en eenvoudige
  gebuiksindicatie op de
  cover.
- Voldoende ruimte voor
  het aanbrengen van  
 nuttige informatie over
 de operator.
- Voor het gelijktijdig laden
  van 2 auto’s (eerste
  heeft vrije keuze).
- Voet kan voorzien
  worden van een hermetische
  verdeelkast met de
  apparatuur die nodig is voor 
  de beveiliging van het
  laadstation.  

modus 3 stopcontact type 2 + 

modus 2 stopcontact type E :

(links + rechts)

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

Laadstations met 
toegangscontrole RFID; 
TCP/IP-kaart 
(communicerend) en 2 
energietellers

voor 2 voertuigen
- 3 F + N, 32 A - van 11 tot 22 kW 

XEV600C

XEV601C

modus 3 stopcontact type 2 + 

modus 2 stopcontact type E :

(links + rechts)

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

XEV601C

XEV601
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Toebehoren 

XEV308

RFID-kaarten voor gebruikers, set 20 stuks XEV308

XEV422

type 2 en type 1-connector, 16 A, monofasig XEV422

type 2 en type 2-connector, 32 A, driefasig XEV423

type 2 en type 2-connector, 16 A, driefasig XEV424

Onder voorbehoud van technische wijzigingen

Omschrijving Karakteristieken Ref. 

RFID-kaarten voor witty 

vermijdt het uitschakelen van de hoofdzekering, 
het laadstation vermindert zijn oplaadvermogen 
op het totaalverbruik

standvoet witty.park XEV6xx XEV426

wandbevestiging witty.park XEV6xx XEV427

Standvoet en wandbevestiging 
voor laadstation witty.park 

betonverankering voor standvoet XEV426 XEV428

XEV426

Laadkabels voor 
oplaadmodus 3 
(altijd type 2 langs kant 
van het laadstation)

- monofasig incl. 1 stroomtransformator XEV304

- driefasig incl. 3 stroomtransformatoren XEV305

Loadmanagementmodule

XEV305

XEV428

XEV427
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Voor uitbater :
Controle en beheer op afstand 
van de laadstations :
- aansturen van de stations, 
- vermogenbeheer,
- beheer en autorasatie van de
  badges, werkingstijd,
- betaling van het verbruik,
- opvolging van het energie-
  verbruik,
- opvolging van het preventieve
  onderhoud.

Voor gebruiker :
- toegangscontrole, 
- microbetaling, 
- abonnement,
- reservatie. 

Toegankelijk met : 
- RFID-kaart, QR Code, URL,
  enz. ...

3 Sous réserve de modifications techniques

witty.park 
Afmetingen 

Met voet

Betonverankering

Zonder voet

witty.park, de meest flexibele 
oplossing voor het laden van 
elektrische voertuigen in 
overdekte parkings, op parkings 
van bureelcomplexen of op 
publieke parkings. Voor uw 
klanten of uw wagenpark, met 
gratis toegang of toegangs-
controle, zorgen de laadstations 
witty.park voor het laden van 
elk elektrisch voertuig, 
ongeacht de configuratie ervan. 

Samenhangende diensten
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