
Waarom een 
oplaadpaal kopen voor 
thuisgebruik?
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van maximaal 150 kilometer.

Om het oplaadcomfort te verbeteren
•  vermindering van de oplaadtijd in overeenstemming met 

de capaciteiten van de elektrische installatie (van 6 tot 
8 uur voor volledig opladen in plaats van 10 tot 12 uur 
met de oorspronkelijk geleverde kabel op een standaard 
stopcontact*)

•  het energieverbruik optimaliseren en genieten van de meest 
voordelige tarieven, bijvoorbeeld het nachttarief.

Om elk elektrisch risico te voorkomen
•  maximaal veiligheidsniveau voor de personen en het 

voertuig dankzij het gebruik van speciale apparaten, 
geïnstalleerd door professionals

•  wegnemen van de storingsrisico's voor de andere 
huishoudelijke apparaten

De oplaadpaal EVlink 
voor huishoudelijk 
gebruik

 Meer weten:
www.schneider-electric.be

Installatie, door een erkende 
installateur van een oplaadpaal
EVlink, voor thuisgebruik omvat:
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 - conformering van de installatie indien nodig
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energieverbruik om zorgeloos opladen te garanderen 
tegen het meest interessante tarief

laairetam teh nav eitallatsni ne gnirevel ed •

 dreovegtiu nedrow nedehmaazkrew tad eitnarag ed  •
volgens de regels van de kunst in overeenstemming 
met de geldende normen en regels.
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Hoe uw 
elektrische 
auto opladen?

Niets zo eenvoudig!



Zorg ervoor dat uw elektrische auto 
steeds beschikbaar staat door de 
volgende gewoonte aan te nemen: 
ik sta stil, ik laad op
Om zeker te zijn dat uw elektrische auto steeds klaar staat 
om vertrekken, is het belangrijk om op een andere manier 
te werk te gaan dan met een conventionele auto: telkens 
opladen wanneer de gelegenheid zich voordoet, dit wil 
zeggen telkens wanneer men stopt, en niet langer 
stoppen om vol te tanken. Voor enkele minuten of enkele 
uren, alle gelegenheden zijn goed! 

Gebruik speciale oplaadpalen voor  
elektrische auto's
Het opladen van een elektrische of hybride auto is 
niet helemaal zonder gevaren gezien de gebruikte 
oplaadvermogens van doorgaans meer dan 3.000 W. 
De handeling vergt dus een systeem dat specifi ek 
ontworpen is voor:

veiligheid: voor de gebruiker en het voertuig, alsook voor de 
elektrische installatie waarop de oplaadpaal is aangesloten.

kracht: 

•  snel: opladen tot 40 % sneller
•  maakt dagelijks opladen gedurende meerdere uren mogelijk
•  geen impact op de werking van de andere apparaten 

verbonden op dezelfde installatie van de elektrische 
distributie.

Waarom geen standaard 
stopcontact gebruiken?
Hoewel de auto wordt geleverd met een kabel 
voor aansluiting op een standaard huishoudelijk 
stopcontact, moet deze slechts sporadisch of 
in noodgevallen worden gebruikt. De standaard 
stopcontacten zijn inderdaad niet geschikt voor 
dergelijke hoge vermogens, voor regelmatig 
gebruik en voor dermate lange periodes 
(van 8 tot 10 uur voor volledig opladen).
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Maak doorheen de dag van el
om uw auto op te laden
Tijdens de dag en naargelang de activiteit die u uitoefent, zult 
u verschillende soorten oplaadpalen op uw weg tegenkomen 
die aan de parkeergewoontes van de automobilisten 
beantwoorden. Voldoende mogelijkheden om uw elektrische 
auto op te laden.

Ik ga boodschappen doen in de 
supermarkt > oplaadpaal op 
parking van winkelcentrum 

's Ochtends

Waarom kiezen voor de resi-
dentiële EVlink™ oplaadpaal 
van Schneider Electric™?
Ze is veilig en eenvoudig in gebruik. 
De oplaadpaal bevat een functie 
die toelaat om de stroom in te 
schakelen om te vermijden dat de 
maximum stroom voorgeschreven 
door uw energieleverancier wordt 
overschreden. Ze is ook uitgerust 
met een tijdsprogrammatie waarmee 
u kunt programmeren wanneer het 
opladen moet starten, bijvoorbeeld 
wanneer de energie goedkoper is.

Ik ga naar huis 
> oplaadpaal 
voor thuisgebruik 
voor volledig 
opladen
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n elke gelegenheid gebruik 

Ik heb afgesproken met 
een vriend op restaurant 
> oplaadpaal langs 
de openbare weg  

Ik ga naar de 
bioscoop 
> oplaadpaal in 
de ondergrondse 
parking in het 
stadscentrum

Mijn dochter heeft haar trein 
gemist, ik ga haar afhalen aan 
de school 
> snelle oplaadpaal in 
tankstations en langs 
de openbare weg
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EXIT

Ik ga naar het werk 
> oplaadpaal op de 
parking van mijn 
bedrijf

's Avonds
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