
Technische beschrijving - laadstation witty park

Laadoplossing voor elektrische en hybride voertuigen 
voor privégebouwen en parkeerplaatsen

Technische karakteristieken
Aangewezen spanning en stroom 230V AC - 32A

Voeding 3F + N + A - 1 x 3G voor het vermogen, de voedingslijn voor de emissiespoel voorzien
(Z.E. READY)

Oplaadvermogen 11 kW tot 22 kW (T2S), vermogen regelbaar via potentiometer en 2,3 kW (type E)
Oplaadmodus Modus 3 en modus 2
Connectiviteit -

Meting -

Elektrische beveiliging Niet meegeleverd (2 automaten 4P 40A + 2 differentieelschakelaars type B 30 mA + 
40A voorzien

Beveiligingscircuit voeding controller 2P automaat 10A voorzien + diff.schakelaar 30 mA type A 

Materiaal Roestvrij staal; tweekleurig wit RAL9010 en grijs RAL7011
IP- en IK-beveiliging IP54 / IK10

Gewicht
Afmetingen

Normen

Andere

h. 765 x b. 355 x d. 202 mm
Laadpalen : CEI 61851 
Stopcontacten : NF EN 62196-2

Informatie montage / installatie
Geleverd met montage-instructies en gebruikershandleiding. 
1 rugplaat en 2 muurbeugels. Indien voeding langs boven, een extra wandbevestiging in optie voorzien.
RFID-kaarten niet meegeleverd, apart te bestellen in optie.
Garantie 

2 jaar (vanaf de productiedatum)

Gebruik Publieke en kantoorgebouwen, winkelcentra 
en privéparkeerplaatsen

Montage Wand- of vloermontage
Laadtype Modus 3 - 3,7 tot 7 kW en modus 2 - 2,3 kW 
Laadpunten 2
Toegang tot het laden Met RFID-kaart of vrije toegang; geleverd zonder badges
Type stopcontact 2 x T2S + 2 x TE
Certificering Z.E. READY 1.2 en E.V. READY 1.2

Referentie : XEV600

Onmiddellijk of uitgesteld opladen en geforceerde bediening mogelijk. 24V DC voor 
aansturing : stop / beperking tot minimumvermogen (Z.E. Ready) / vol vermogen  
Beperking van de laadstroom op de T2S-laadpunten
Dynamisch laadbeheer (TIC): loadbalancing

Bedrijfstemperatuurbereik -25°C tot + 40°C
30 kg
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Opties

Standvoet voor witty park 
Ref. XEV426

Het gebruik van een betonverankering 
wordt sterk aanbevolen (XEV428).

Betonverankering 
Ref. XEV428

Sokkel voor verankering van de voet 
XEV426 in beton

Worden gebruikt als toegangscontrole

Hermetische verdeelkast
36 mod.

Kast met 3 rijen van 12 modules voor 
het installeren van de beveiliging in de 
bevestigingsvoet XEV426 van de 
laadpaal, IP65 / IK08

Voor het bevestigen en het verhogen 
van de laadpaal aan de muur wanneer 
de voedingskabel langs boven 
aangesloten wordt

Wandbevestiging voor
witty park

Ref. XEV427

Set van 20 RFID-kaarten 

Opties voor het energiebeheer

Loadmanagementmodule 
Ref. XEV305 

Loadbalancing: dynamisch laden via de 
2 laadpunten, vermijdt een black out 
van de elektrische installatie
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