
Technische beschrijving - laadstation witty share

Laadoplossing voor elektrische en hybride voertuigen voor 
particuliere woningen, privégebouwen en parkeerplaatsen

Technische karakteristieken
Aangewezen spanning en stroom 230 V AC; 32A - van 3,7 tot 7 kW; 400 V AC, 32A - van 11 tot 22 kW 

Voeding 1 x 5G voor het vermogen, de voedingslijn voor de emissiespoel voorzien
(Z.E. READY)

Oplaadvermogen 3,7 kW tot 22 kW (T2S), instelbare intensiteit
Oplaadmodus Modus 3
Connectiviteit Communicatie OCPP 1.6 json + ISO15-118 

Mogelijke connectie via Ethernet of WiFi 

Meting Niet meegeleverd - mogelijkheid om een digitale teller MID direct in het laadstation te 
monteren met de referenties XEVA431 (monofasig) en XEVA433 (driefasig)

Elektrische beveiliging Beveiliging 6 mA DC ingebouwd in de elektronische kaart; 
differentieelschakelaar type A 30 mA + automaat voorzien

Beveiliging van de emissiespoel
(onder het Z.E. READY-label) Niet meegeleverd – beveiliging door een automaat 2 A 

Elektrisch beveiligingscircuit Ingebouwd in het laadstation
Laadindicatie LED-strip die de oplaadstatus weergeeft (LED 3 kleuren)
Materiaal Polycarbonaat grijs RAL 7035 en grijs RAL 7021 (voor kader)
IP- en IK-beveiliging IP55/IK10 

Aansluitklemmen 10 mm²; stijve koperen geleiders

Aanstuuringang en 
onderdrukking (CHP In)

Contactuitgang (CHP Out)
Bedrijfstemperatuurbereik
Gewicht
Afmetingen

Normen

Andere

h. 549 x b. 250 x d. 173 mm
Laadstations : CEI 61851 
Stopcontact T2S : CEI 62196-2

Informatie montage / installatie
Geleverd met RFID-kaart, beveiligde dekselschroeven, bevestigingsschroeven, montage-instructies 
en gebruikershandleiding. De kit bevat geen muurbeugel, voet, kabelhouder, RFID-badges

Garantie 

2 jaar (vanaf de productiedatum)

Gebruik
Garage, carports, parkeerplaatsen voor één- 
of meergezinswoningen, privéparkeerplaatsen

Montage Wand- of vloermontage
Laadtype Modus 3 - van 3,7 tot 7 kW en van 11 tot 22 kW
Laadpunt 1 
Toegang tot het laden Met RFID-kaart of vrije toegang
Type stopcontact Type T2S
Certificering Z.E. READY en E.V. READY 1.4

Referentie : XEV1R22T2

- Pin 1 : 12 V DC / 2,5 mA / Voedingsuitgang
- Pin 2 : 12 V DC / 2,5 mA / Logische ingang

- 24 V DC max, stroom 100 mA min / 100 mA max
- 25°C tot 70°C
6,2 kg

Onmiddellijk of uitgesteld opladen en geforceerde bediening mogelijk 
CHP IN: ingang voor aansturing : stop / beperking tot minimumvermogen 
volgens Z.E. Ready / vol vermogen  
Beperking van de laadstroom alleen op de T2S-aansluiting   
RFID-toegangscontrole geïntegreerd
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Opties

Laadkabelhouder
Ref. XEVA100

Voor het opbergen van de laadkabel. 
Wordt bevestigd aan het station of 
tegen de muur. 

Voet voor bevestiging 
van 1 laadstation 

Ref. XEVA110

Voor het plaatsen van het laadstation 
aan de rand van een parkeerplaats.

Het gebruik van een betonverankering 
wordt sterk aanbevolen (XEVA140).

Voet voor bevestiging 
van 2 laadstations 

Ref. XEVA115

Voor het rug aan rug plaatsen van 
twee laadstations aan de rand van 
een parkeerplaats.

Het gebruik van een betonverankering 
wordt sterk aanbevolen (XEVA140).

Sokkel voor verankering van de 
voeten XEVA130 en XEVA135 in 
beton, die zich op de volgende 
pagina bevinden.

Inbouwsokkel
Ref. XEVA140

Sokkel voor verankering van de 
voet in beton XEVA110 en 
XEVA115.

Maakt de aarding van de 
voeten (XEVA110 en XEVA115) 
mogelijk.

Aardingskit
Ref. XEVA116

Inbouwsokkel 
Ref. XEVA150

Omschrijving Karakteristieken
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Opties

Set van stickers
"gebruiksaanwijzing" 

XEVA310 

Set van stickers om de volgorde van 
aansluiting op de voorzijde van het 
laadstation weer te geven
(als vervangstuk).

(vrije toegang, met badge, QR-code 
en smartphone)

Opties voor het energiebeheer

Ronde voet voor 
1 laadstation 

Ref. XEVA130

Ronde voet  voor 
2 laadstations 
Ref. XEVA135

Voor de installatie van het laadstation 
aan de rand van een parkeerplaats.

Het gebruik van een betonverankering 
wordt sterk aanbevolen (XEVA150).

Voor de installatie van het laadstation 
aan de rand van een parkeerplaats.

Het gebruik van een betonverankering 
wordt sterk aanbevolen (XEVA150).

Omschrijving Karakteristieken

Omschrijving Karakteristieken

Kit met teller MID 
Ref. XEVA431 en 

XEVA433

Monofasig: XEVA431
Driefasig: XEVA433

De plaatsing van een MID teller in de 
communicerende laadstations is nodig 
om de facturatie mogelijk te maken via 
het protocol OCPP en verbonden met 
een service operator.

LLM Basic 
(local load Manager) 

OCPP 1.6 json 
Ref. XEM510

- Dynamisch en Statisch
vermogensbeheer

- badgebeheer
- beheer van de parameters van de

laadstations
- monitoring van het verbruik
- opvolging van het gebruik per sessies

(badges)
- beheer van laadprioriteit
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