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Dit document bevat algemene beschrijvingen en/of algemene technische specificaties voor de 
genoemde producten. Het document kan niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid 
van deze producten voor specifieke toepassingen vast te stellen. Het is de verantwoordelijkheid 
van elke gebruiker of integrator om de juiste risico-analyse volledig uit te voeren en de producten 
te beoordelen en te testen op basis van de toepassing waarvoor ze zullen worden gebruikt, en hoe 
deze toepassing wordt uitgevoerd. Schneider Electric noch één van haar gelieerde bedrijven of 
dochterondernemingen kan aansprakelijk worden gesteld voor het onjuiste gebruik van de informatie in 
dit document. Als u suggesties hebt voor verbeteringen of correcties, of als u fouten in deze publicatie 
hebt ontdekt, vragen wij u contact met ons op te nemen.
Geen enkel onderdeel van dit document mag in enigerlei vorm of wijze, elektronisch of mechanisch, 
inclusief fotokopiëren, worden gedupliceerd, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 
Schneider Electric.
Alle geldende nationale, regionale en lokale veiligheidsregels moeten worden gerespecteerd bij 
de installatie en het gebruik van dit product. Om veiligheidsredenen en om de naleving van de 
gedocumenteerde systeemdata te garanderen, mag alleen de fabrikant onderdelen van dit product 
repareren.
Als de apparatuur wordt gebruikt voor toepassingen met technische veiligheidsvereisten, moet u de 
relevante aanwijzingen opvolgen.
Het gebruik van software die niet van Schneider Electric is of niet door Schneider Electric is 
goedgekeurd voor deze hardwareproducten, kan lichamelijk letsel, schade of een onjuiste werking 
veroorzaken.
Indien u deze instructies niet volgt, kunt u letsel oplopen of kan de apparatuur beschadigd raken.

© 2013 Schneider Electric. All rights reserved.
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1. Veiligheidsinformatie

Belangrijke informatie

OPMERKING

Lees deze aanwijzingen zorgvuldig door en kijk naar de apparatuur, zodat u weet hoe alles eruit ziet, 
voordat u het systeem installeert, bedient of onderhoudt. De volgende speciale mededelingen kunnen 
in deze documentatie voorkomen of op de apparatuur zijn aangebracht om te waarschuwen tegen 
mogelijke gevaren of om de aandacht te vestigen op informatie die een procedure verduidelijkt of 
vereenvoudigt.

Als één van deze symbolen en een 'Gevaar'-sticker op een apparaat is aangebracht, bestaat 
er een elektrisch gevaar dat lichamelijk letsel tot gevolg zal hebben, indien de aanwijzingen 
niet worden opgevolgd.

Dit is het waarschuwingssymbool voor uw veiligheid. U wordt ermee gewaarschuwd tegen 
lichamelijk letsel. U moet zich goed aan de veiligheidsaanwijzingen houden die met dit 
symbool gepaard gaan om (fataal) letsel te voorkomen.

 GEVAAR
GEVAAR wijst op een onmiddellijk gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, zal resulteren in 
ernstig of fataal letsel. 

 WAARSCHUWING
WAARSCHUWING wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die zou kunnen resulteren in ernstig of 
fataal letsel. 

 LET OP
LET OP wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die zou kunnen resulteren in enig of matig letsel. 

OPMERKING
OPMERKING wijst op processen waarmee geen kans op lichamelijk letsel gepaard gaat.

BELANGRIJKE OPMERKING

Elektrische apparatuur mag alleen door vakbekwaam personeel worden geïnstalleerd en onderhouden. 
Schneider Electric wijst alle aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van deze apparatuur 
af.

Een vakbekwaam persoon is iemand die over de benodigde vaardigheden en kennis beschikt voor de 
constructie, installatie en bediening van elektrische apparatuur, en veiligheidstraining heeft gehad om 
de gevaren die hiermee gepaard gaan te identificeren en te vermijden.

Dit toestel mag niet worden geïnstalleerd of gebruikt als blijkt dat het beschadigd is.

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet opvolgen van de aanwijzingen die in dit 
instructieblad staan vermeld.
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2. Over deze handleiding

Doel van dit document
Het doel van deze handleiding is informatie te verstrekken die nodig is om de EVlink Parking EVF1 en 
EVW1 laadstations te gebruiken.

  GEVAAR
KANS OP ELEKTROCUTIE
U mag geen connectors of platen vervangen, tenzij u voor de After-Sales Service van Schneider 
Electric werkt.
Als u deze aanwijzingen niet opvolgt, kan dat ernstig of fataal letsel tot gevolg hebben.

Toepassingsgebied
Deze handleiding geldt voor de volgende EVlink Parking laadstations:

 ● EVF1••••••• 7-22 kW vloergemonteerde laadstations
 ● EVW1••••••• 7-22 kW wandgemonteerde laadstations

Bijbehorende documenten

Documenttitel Referentie
Instruction Sheet for EVlink Parking EVF1••••••• and EVlink Parking EVW1••••••• 
Charging Stations 

HRB50435

EVlink Parking handleiding voor de installatie, configuratie en vervanging DOCA0061FR, DOCA0061EN, 
DOCA0061DE, DOCA0061ES, 
DOCA0061IT, DOCA0061NL

EVlink Parking Charging Station Maintenance Manual DOCA0031FR 
of DOCA0031EN

U kunt deze technische publicaties en andere technische informatie downloaden van onze website: 
www.schneider-electric.com.
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3. Overzicht

Inleiding
EVlink Parking laadstations zijn ontworpen voor beveiligde parkeerplaatsen van woningen met 
meerdere eigenaars, bedrijven, wagenparken en winkelcentra. Ze kunnen binnen of buiten worden 
geïnstalleerd. Al naar gelang het model, kunnen de gebruikers met een RFID-badge worden 
geïdentificeerd.
Het elektrische voertuig wordt direct op de netstroom aangesloten via een speciale stekker en een apart 
circuit, volgens de 'IEC stand 3' (CHAdeMO DC-oplaadfunctie). De regel- en beschermfuncties van het 
systeem zijn continu actief.

Beschrijving

EVW1pppppppEVF1ppppppp

Stop

E

D

C

A

B

F
G
H

I

Vloergemonteerd  
laadstation

Wandgemonteerd  
laadstation

A Knop/indicatielampje voor 
sluitervrijgave (groen) F Storingslampje (rood)

B Stopknop voor oplaadfunctie G Onderhouds- en reserveringslampje (oranje)
C Oplaadlampje (groen) H Lampje stopcontact beschikbaar (groen)
D Sluiter I RFID-reader
E Stopcontact

EVlink Parking laadstations zijn uitgerust met 1 of 2 type T2-contacten, of 1 of 2 type T3-contacten.
Het oplaadvermogen van EVlink Advanced Parking laadstations is 7 kW of 22 kW.
Als een laadstation een stopcontact heeft, bevindt het zich aan de rechterkant.
Bij laadstations met een RFID-reader worden de beheerders- en gebruikersbadges met het laadstation 
meegeleverd (1 beheerdersbadge en 9 gebruikersbadges).
Deze badges worden ter plaatse geregistreerd (of opgegeven) door de installateur, zodra de installatie 
is afgerond.
Voor meer informatie raadpleegt u document DOCA0061: 'EVlink parking Guide to Installation, 
Configuration and Replacement'.

Ad
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r

Beheerdersbadge: “Admin”  Gebruikersbadge: “User”
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Status van het laadstation

EVW1pppppppEVF1ppppppp

Stop

E

D

C

A

B

F
G
H

I

A Knop/indicatielampje voor 
sluitervrijgave (groen) F Storingslampje (rood)

B Stopknop voor oplaadfunctie G Onderhouds- en reserveringslampje (oranje)
C Oplaadlampje (groen) H Lampje stopcontact beschikbaar (groen)
D Sluiter I RFID-reader
E Stopcontact

Oplaadkabel Lampjes Status laadstation

A C F G H
Niet op het 
contact 
aangesloten

Uit Uit Uit Uit Uit Contact niet geactiveerd of defect

Uit Uit Uit Uit Aan Contact geactiveerd en beschikbaar 
voor de oplaadfunctie

Uit Uit Uit Aan Uit Contract is gereserveerd of wordt 
onderhouden

Uit Uit Aan Uit Uit Contact defect (beveiliging tegen 
knoeierij, overspanning, enz.)

Knippert Uit Uit Uit Aan Sessie open nadat de badge goed is 
gepresenteerd (1)

Knippert Knippert Uit Uit Aan Contact geselecteerd (zijde met 
LED A aan) voor kabelaansluiting

Aangesloten op 
het contact en ook 
op het voertuig

Knippert Knippert Uit Uit Aan Contact vergrendeld (wacht op 
oplaadfunctie)

Aan Knippert 
langzaam

Uit Uit Uit Bezig met opladen

Aan Uit Uit Uit Uit Oplaadfunctie gestopt door 
het elektrische voertuig of het 
controlesysteem

Aan Aan Uit Uit Uit Oplaadfunctie tijdelijk opgeheven 
door het controlesysteem of de 
energiebeheerder

Uit Uit Aan Uit Uit Oplaadfunctie onderbroken 
(veiligheidsapparatuur, beveiliging 
tegen knoeierij, overbelasting, enz.)

Uit Knippert Uit Uit Uit Oplaadfunctie gestopt doordat op 
B is gedrukt (wachten op vrijgave)

(1) alleen bij laadstations met een RFID-reader.
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4. Het laadstation gebruiken

  GEVAAR
KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK, LASBOGEN, BRANDWONDEN OF ONTPLOFFING

 ● Gebruik deze apparatuur niet als het beschadigd is of als de oplaadkabel beschadigd lijkt.
 ● Laad uw voertuig in een goed geventileerde ruimte op, volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
 ● Wijzig de installatie niet.

Als u deze aanwijzingen niet opvolgt, kan dat ernstig of fataal letsel tot gevolg hebben.

  GEVAAR
KANS OP BESCHADIGING VAN APPARATUUR EN ELEKTRISCHE SCHOK

 ● Gebruik deze apparatuur niet in de regen of als het stormt.
 ● Spuit geen water op deze apparatuur.
 ● Was het elektrische voertuig niet wanneer het wordt opgeladen.

Als u deze aanwijzingen niet opvolgt, kan dat ernstig of fataal letsel tot gevolg hebben.

Laadstation zonder RFID-reader

Overzicht van indicatielampjes en drukknoppen

EVW1pppppppEVF1ppppppp

Stop

E

D

C

A

B

F
G
H

A Knop/indicatielampje voor 
sluitervrijgave (groen) E Stopcontact

B Stopknop voor oplaadfunctie F Storingslampje (rood)
C Oplaadlampje (groen) G Onderhouds- en reserveringslampje (oranje)
D Sluiter H Lampje stopcontact beschikbaar (groen)
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De oplaadfunctie starten

Stap Actie Afbeelding
1  ● Het oplaadstation is beschikbaar.

Het lampje 'contact beschikbaar' (H) is aan.

2  ● Kies één kant van het laadstation (indien het laadstation 2 
stopcontacten heeft).

 ● Druk op de vrijgaveknop (A) van de sluiter.

De sluitervrijgaveknop/lamp (A) knippert. 
De sluiter wordt vrijgegeven.

  
3  ● Steek de oplaadkabel in het stopcontact van het laadstation 

en in het voertuigcontact.

De sluitervrijgaveknop/lamp (A) brandt voortdurend.  
Het oplaadlampje (C) knippert snel.

  
4  ● Het elektrische voertuig wordt opgeladen.

Het oplaadlampje (C) knippert langzaam. 
Het lichtje 'contact beschikbaar' (H) dooft.

De laadfunctie stoppen

Stap Actie Afbeelding
1  ● Druk op de rode stopknop (B).

Het oplaadlampje (C) knippert snel.

  
2  ● Haal de kabel van het oplaadstation en het voertuig 

af.

Het oplaadlampje (C) knippert snel.STOP
AUTO
START

STOP
AUTO
START

  
3  ● Sluit de sluiter.

 ● Het oplaadstation is beschikbaar.

Het oplaadlampje (C) dooft. 
De sluitervrijgaveknop/lamp (A) dooft. 
Het lichtje 'contact beschikbaar' (H) gaat branden.

     



EVlink Parking - EVF1 - EVW1

10/24 DOCA0063NL-01 - 07/2013 

Laadstation met RFID-reader

Overzicht van indicatielampjes en drukknoppen

EVW1pppppppEVF1ppppppp

Stop

E

D

C

A

B

F
G
H

I

A Knop/indicatielampje voor 
sluitervrijgave (groen) F Storingslampje (rood)

B Stopknop voor oplaadfunctie G Onderhouds- en reserveringslampje (oranje)
C Oplaadlampje (groen) H Lampje stopcontact beschikbaar (groen)
D Sluiter I RFID-reader
E Stopcontact
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De oplaadfunctie starten

Stap Actie Afbeelding
1  ● Het oplaadstation is beschikbaar.

Het lampje 'contact beschikbaar' (H) is aan.

2  ● Houd de badge voor de RFID-reader (I).
Het onderhouds- en reserveringslampje (G) knippert.

Opmerking: Als het laadstation op het controlesysteem is aangesloten, 
moet u soms wachten.

 
3  ● Kies één kant van het laadstation (indien het laadstation 2 

stopcontacten heeft).
 ● Druk op de vrijgaveknop (A) van de sluiter.

De sluitervrijgaveknop/lamp (A) knippert. 
De sluiter wordt vrijgegeven.

  
4  ● Steek de oplaadkabel in het stopcontact van het laadstation 

en in het voertuigcontact.

De sluitervrijgaveknop/lamp (A) brandt voortdurend.  
Het oplaadlampje (C) knippert snel.

  
5  ● Het elektrische voertuig wordt opgeladen.

Het oplaadlampje (C) knippert langzaam. 
Het lichtje 'contact beschikbaar' (H) dooft.
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De laadfunctie stoppen

Stap Actie Afbeelding
1  ● Houd de badge voor de RFID-reader (I).

Het onderhouds- en reserveringslampje (G) knippert.

Opmerking: Als het laadstation op het controlesysteem is 
aangesloten, moet u soms wachten.

 
2  ● Druk op de rode stopknop (B).

Het oplaadlampje (C) knippert snel.

  
3  ● Ontkoppel de kabel van het oplaadstation en het 

voertuig.

Het oplaadlampje (C) knippert snel.STOP
AUTO
START

STOP
AUTO
START

  
4  ● Sluit de sluiter.

 ● Het oplaadstation is beschikbaar.

Het oplaadlampje (C) dooft. 
De sluitervrijgaveknop/lamp (A) dooft. 
Het lampje 'contact beschikbaar' (H) gaat branden.
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5. Verzorging

 LET OP
KANS OP SCHADE AAN DE APPARATUUR

 ● Spuit geen water op deze apparatuur.
 ● Reinig het laadstation niet terwijl het elektrische voertuig wordt opgeladen.

Indien u deze instructies niet volgt, kunt u letsel oplopen of kan de apparatuur beschadigd 
raken.

OPMERKING
KANS OP BESCHADIGING VAN HET LAADSTATION
Zorg ervoor dat het laadstation niet in aanraking komt met voertuigvloeistoffen (bijv. gas, diesel).
Als u deze aanwijzingen niet opvolgt, kan de apparatuur beschadigd raken.

Voordat u het laadstation gaat schoonmaken, stopt u de laadfunctie, haalt u de kabel uit het stopcontact 
van het laadstation en controleert u of de stopcontactsluiter dicht is. 
Voor meer informatie raadpleegt u “De laadfunctie stoppen”, op pagina 9 voor laadstations zonder 
RFID-reader en “De laadfunctie stoppen”, op pagina 12 voor laadstations met een RFID-reader.

Aanbevolen wordt het laadstation met een zachte droge doek te reinigen. Gebruik nooit schuursponsjes 
of schoonmaakmiddelen.
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6. Onderhoud

Hulp bij het oplossen van problemen

EVW1pppppppEVF1ppppppp

Stop

E

D

C

A

B

F
G
H

I

A Knop/indicatielampje voor 
sluitervrijgave (groen) F Storingslampje (rood)

B Stopknop voor oplaadfunctie G Onderhouds- en reserveringslampje (oranje)
C Oplaadlampje (groen) H Lampje stopcontact beschikbaar (groen)
D Sluiter I RFID-reader
E Stopcontact
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Status laadstation Beschrijving van de storing Corrigerende actie 
De lampjes (F, G en H) op 
het voorpaneel zijn uit (het 
laadstation is ingeschakeld 
en er zijn geen stekkers 
ingestoken)

Geen a 230 V stroomtoevoer Controleer de externe stroomtoevoer van a 230 V

Geen stroomtoevoer van c 24 V Controleer de interne stroomtoevoer van c 24 V 

Storing bij het versturen van 
statusinformatie door de 
stroomonderbrekers naar de PLC

 ● Storing van het hulptoestel bij versturing van de 
stroomonderbrekerstatus (open of dicht) naar de 
PLC: vervang het hulptoestel dat de status van de 
stroomonderbreker aangeeft

 ● Storing bij de aansluitingen: controleer de aansluiting van 
het hulptoestel dat de status van de stroomonderbreker 
aangeeft

 ● Als de aansluiting goed is, controleert u de continuïteit van 
het indicatiecircuit met een ohmmeter (de stroomtoevoer 
naar het laadstation moet uitgeschakeld zijn): sluit de kabels 
weer aan

 ● De PLC invoerkaart functioneert niet: vervang de 
invoerkaart

De indicatielampjes zijn niet 
aangesloten

Controleer de aansluitingen van de indicatielampjes

De indicatielampjes functioneren niet Vervang de indicatielampjes (raadpleeg 
onderhoudshandleiding DOCA0031)

De schakelaar is geblokkeerd of de 
printplaat functioneert niet

Vervang de plaat (raadpleeg onderhoudshandleiding 
DOCA0031)

Het groene indicatielampje 
(H) op het voorpaneel blijft 
aan wanneer de stekker 
ingestoken is

Er is geen stekker opgemerkt Controleer of de stekker en het stopcontact goed in het 
laadstation zijn gestoken (hard drukken)

De oplaadkabel is beschadigd Probeer het met een andere kabel

Probleem met de printplaat of met het 
stopcontact

 ● Controleer de continuïteit van het stopcontact; als er 
een probleem is, vervangt u het stopcontact (raadpleeg 
onderhoudshandleiding DOCA0031)

 ● Bekijk het indicatielampje op de printplaat:  
- Is het lampje rood, schakelt u de stroomtoevoer naar het 
laadstation uit en weer aan 
- Als het lampje rood blijft, controleert u de bedrading van 
het laadstation en zorgt u ervoor dat het stekker niet is 
ontkoppeld 
- Als de bedrading in orde lijkt, reset u het programma op de 
printplaat 
- Als deze functie niet succesvol is, vervangt u de plaat 
(raadpleeg onderhoudshandleiding DOCA0031) 
- Wordt het lampje groen, probeert u de oplaadfunctie 
opnieuw 
- Als het indicatielampje groen is, vervangt u de plaat 
(raadpleeg onderhoudshandleiding DOCA0031)

Het groene indicatielampje (H) op het 
voorpaneel functioneert niet

Controleer de continuïteit van de knop

De oplaadkabel is niet compatibel (de 
kabelweerstand zorgt ervoor dat de 
kabel niet opgemerkt kan worden)

Probeer het met een andere kabel

Ondanks het feit dat de 
stekker en het stopcontact 
goed ingestoken zijn (zowel 
bij het laadstation als bij 
het voertuig), knippert het 
oplaadlampje (C) niet

Controleer of de stekker en het 
stopcontact goed zijn vergrendeld

 ● Indien niet vergrendeld: 
- Controleer de bedrading van het stopcontact 
- Controleer de stroomtoevoer naar het stopcontact 
- Als u geen probleem kunt ontdekken, vervangt u het 
stopcontact (raadpleeg onderhoudshandleiding DOCA0031)

 ● Indien vergrendeld, zie verder

Het oplaadlampje is ontkoppeld Controleer de aansluiting van het oplaadlampje

Het oplaadlampje functioneert niet Vervang het stopcontact (raadpleeg onderhoudshandleiding 
DOCA0031)

De oplaadkabel is defect Probeer het met een andere kabel

Het voertuig is volledig opgeladen Controleer de lading van het voertuig

De printplaat functioneert niet Vervang de plaat (raadpleeg onderhoudshandleiding 
DOCA0031)
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Status laadstation Beschrijving van de storing Corrigerende actie 
Nadat de stekker en 
het stopcontact in het 
laadstation zijn gestoken, 
probeert het station 
dit element 5 maal te 
vergrendelen, maar zonder 
succes

De stekker en stopcontact zijn niet ver 
genoeg ingestoken

Controleer of de stekker en het stopcontact goed in het 
laadstation zijn gestoken (hard drukken)

Het positiecontact van de stekker en het 
stopcontact is defect

Vervang het stopcontact (raadpleeg onderhoudshandleiding 
DOCA0031)

Nadat het voertuig is 
opgeladen gaat het groene 
lampje op het voorpaneel 
opnieuw branden, maar de 
stekker en het stopcontact 
kunnen niet verwijderd 
worden

De bedrading is defect Controleer de bedrading van het stopcontact

Het stopcontact is defect Vervang het stopcontact (raadpleeg onderhoudshandleiding 
DOCA0031)

De oplaadfunctie start niet 
(maar het oplaadlampje 
knippert)

Het voertuig staat op stand-by Open het portier van het voertuig om de stand-bystand te 
verlaten

De kabel is beschadigd Probeer het met een andere kabel

Het laadstation of het voertuig 
functioneert niet

Controleer het laadstation met de EVlink voertuigsimulator
 ● Als er geen fout wordt gevonden, retourneert u het voertuig 
aan de producent

 ● Als er een fout wordt gevonden: vervang de plaat 
(raadpleeg onderhoudshandleiding DOCA0031)

De oplaadfunctie wordt 
onderbroken terwijl het 
contact is aangesloten

Het voertuig is volledig opgeladen Controleer de lading van het voertuig

Het voertuig detecteert geen stroom 
(eenfase laadstation)

 ● Controleer de bedrading van het laadstation
 ● Controleer de aansluiting
 ● Controleer het laadstation met de EVlink voertuigsimulator 
(zorg ervoor dat fase/neutraal niet zijn omgekeerd)

Het voertuig detecteert een 
overspanning (driefase laadstation)

 ● Controleer de bedrading van het laadstation
 ● Controleer de aansluiting
 ● Controleer het laadstation met de EVlink voertuigsimulator 
(zorg ervoor dat fase/neutraal niet zijn omgekeerd)

Overspanning  ● Start de laadfunctie opnieuw en meet het stroomverbruik 
met een ammeter.

 ● Sluit het voertuig aan op een ander laadstation.
 ● Vervang de plaat (raadpleeg onderhoudshandleiding 
DOCA0031)

De kabelisolatie is beschadigd Probeer het met een andere kabel

Probleem met het stopcontact Vervang het stopcontact (raadpleeg onderhoudshandleiding 
DOCA0031)

Wanneer u op de stopknop 
drukt, stopt de oplaadfunctie 
niet (het oplaadlampje 
knippert) en de stekker en 
het stopcontact zijn nog 
steeds vergrendeld

De stopknop functioneert niet Vervang de stopknop (raadpleeg onderhoudshandleiding 
DOCA0031)

De printplaat functioneert niet Vervang de plaat (raadpleeg onderhoudshandleiding 
DOCA0031)

Het voertuig laadt niet op, 
ook al lijkt alles goed te 
functioneren

Een stroomkabel ontbreekt of is 
beschadigd

Meet de spanning upstream van de schakelaar

Als de spanning juist is, gebruikt u de EVlink voertuigsimulator 
om het probleem te vinden

Een afschakeltoestel is op het 
laadstation aangesloten en is actief

Controleer of er een afschakeltoestel is aangesloten en actief 
is. Wacht totdat de laadfunctie weer mogelijk is

De aardweerstand is groter dan de 
toegelaten waarde voor het laadstation

Voor controle en correctie van dit probleem dient u een 
vakbekwaam elektricien in te schakelen

De oplaadkabel is aan het 
eind van de laadfunctie 
beschadigd geraakt

De kabel voldoet niet aan de opgegeven 
specificaties

Controleer de kabelspecificaties, controleer of de  
dwarsdoorsnede van de draad geschikt is voor de geleverde 
stroom

Probleem met de kabelkwaliteit Vervang de oplaadkabel

De afschermkap van het 
laadstation is beschadigd

Ongeluk, vandalisme Vervang de afschermkap (raadpleeg onderhoudshandleiding 
DOCA0031)

De sluiter van de stekker 
en het stopcontact is 
beschadigd

Ongeluk, vandalisme Vervang de sluiter (raadpleeg onderhoudshandleiding 
DOCA0031)
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Status laadstation Beschrijving van de storing Corrigerende actie 
De overspanningsbeveiliger 
functioneert niet (rood 
lampje op de cartridge 
brandt of lampje op de 
aangesloten PC)

Overspanning  ● Vervang de overspanningsbeveiliger (raadpleeg 
onderhoudshandleiding DOCA0031) 
of 

 ● Vervang de cartridge van de overspanningsbeveiliger 
(raadpleeg onderhoudshandleiding DOCA0031)

Het rode indicatielampje (F) 
brandt

Het oplaadstation is defect  ● Druk op de rode stopknop (B)
 ● Haal de kabel van het oplaadstation af
 ● Sluit de sluiter
 ● Het oplaadstation is beschikbaar
 ● Sluit de kabel weer aan
 ● Als de storing niet verdwijnt, neemt u contact op met de 
technische dienst van Schneider Electric
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Tussenkomst

  GEVAAR
KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK, LASBOGEN, BRANDWONDEN OF ONTPLOFFING
Probeer nooit de afschermkappen te verwijderen.
Als u deze aanwijzingen niet opvolgt, kan dat ernstig of fataal letsel tot gevolg hebben.

Raadpleeg het onderhoudsdocument DOCA0031FR of DOCA0031EN op onze website  
(www.schneider-electric.com).

EVlink technische ondersteuning
De klantenservice van Schneider Electric kan al uw technische vragen over EVlink laadstations 
beantwoorden.
De contactgegevens voor de klantenservice van Schneider Electric in uw land zijn als volgt te vinden: 

 ● Ga naar onze website www.schneider-electric.com
 ● Kies uw land (met de optie [Land veranderen]), en bevestig uw keuze
 ● Klik op de knop 'Customer Care Center'
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7. Kenmerken

Algemene kenmerken

Kenmerken Waarde
 IP-beveiliging  ● Laadstations: IP54

 ● Stopcontacten: IP44, volgens de norm IEC 61851

IK-beveiliging  ● Laadstations: IK10
 ● Stopcontacten: IK10

 Bedrijfstemperatuur -30°C tot +50°C

 Opslagtemperatuur -40°C tot +80°C

Elektrische kenmerken

Kenmerken Waarde
Stroomtoevoer  ● a 230 V 50 Hz/60 Hz, Fase + Neutraal + Aarde

 ● a 400 V 50 Hz/60 Hz, 3-fase + Neutraal + Aarde

Aardsysteemopstelling TT or TN, IT verboden (1)

Stroom aan netwerkzijde  ● 7 kW via type 2 of type 3 connector/a 230 V
 ● 22 kW via type 2 of type 3 connector/a 400 V

Cos Φ > 0,95 

Communicatie  ● Ethernet (met bescherming en regelkast)
 ● GPRS-model met de modemoptie

Aantal stekkers en 
stopcontacten

1 of 2 stekkers en stopcontacten per unit 

Type 2 aansluitingscontact  ● Type 2 volgens IEC 62196
 ● Connector met 7 pennen
 ● I max.: 32 A

Type 3 aansluitingscontact  ● Type 3 volgens IEC 62196
 ● Connector met 7 pennen
 ● I max.: 32 A

Oplaadstand Stand 3 volgens IEC 61851

(1) Voor het IT-aardingssysteem moet de aansluiting van het neutrale punt worden veranderd, 
bijvoorbeeld door de installatie van een isolatietransformator met een TT- of TN-aansluiting 
downstream.
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Certificering

CB-certificatie

Markering 

Volgens deze 
normen: 

IEC 61851-22 Uitgave 1.0 – 2001/05 

IEC 61851-1 Uitgave 2.0 – 2010/11 

Laanspanningsrichtlijn (2006/95/EG) 

Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit (EMC) (2004/108/EG) 

Richtlijn voor radio- en 
telecommunicatie-apparatuur 
(R&TTE) (1999/5/EG) (1) 

 ● Deel over radio: 
- ETSI EN 300-330-1 (V1.7.1) 
- ETSI EN 300-330-2 (V1.5.1)  
- ETSI EN 302-291-1 (V1.1.1)  
- ETSI EN 302-291-2 (V1.1.1)

 ● Deel over gezondheid: 
- NF EN 50364 (2010) 
- NF EN 62369-1 (2009)

 ● Deel over elektrische veiligheid:  
Gedekt door testen volgens de norm  
IEC EN 61851-1 (Uitgave 2.0)/22 (Uitgave 1.0)

 ● Deel over elektromagnetische compatibiliteit 
(EMC): 
EN 301-489-1/7 gedekt door norm  
IEC EN 61851-1 (Uitgave 2.0)/22 (Uitgave 1.0)

(1) Alleen voor apparaten uitgerust met een RFID-reader.

Opslag
De laadstations worden geleverd in individuele kartonnen dozen. Wanneer het apparaat in gebruik 
wordt genomen, moeten alle transportbeschermingsvoorzieningen worden verwijderd, voordat de 
stroom wordt aangezet. Aanbevolen wordt de laadstations in de verpakking op te bergen, uit de buurt 
van regen en vocht.

Transport
Gedurende het transport moeten alle nodige maatregelen worden getroffen om de pallet stabiel te 
houden.

Apparatuur verplaatsen
EVlink Parking laadstations moeten door twee personen worden verplaatst, zoals uitgelegd in de 
gedragscode voor medewerkers.



8. Het milieu beschermen

Verpakkingsmateriaal recyclen
Het verpakkingsmateriaal van deze apparatuur kan gerecycled worden. Bescherm het milieu door het 
materiaal in de juiste bakken te deponeren. Dank u voor uw bijdrage aan de milieubescherming.

Recycling aan het einde van het productleven
Producten die deel uitmaken van het EVlink Parking assortiment zijn geoptimaliseerd om aan het einde 
van hun productleven zo min mogelijk afval te produceren. De onderdelen en materialen zijn geschikt 
voor hergebruik op basis van de gebruikelijke verwerkingsprocedures. De producten zijn zo ontworpen, 
dan de onderdelen op basis van conventionele procedures verwerkt kunnen worden: ontsmetting waar 
dit wordt aangeraden, hergebruik en/of demontage voor een betere recyclingprestatie en pletten om de 
rest van het materiaal te scheiden.
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Vanwege mogelijke norm- en apparatuurwijzigingen, moeten de in dit document beschreven 
functies in de vorm van teksten en afbeeldingen eerst door Schneider Electric worden 
bevestigd.

Schneider Electric BV
Postbus 836 NL-2003 RV Haarlem
Diakenhuisweg 29-35 NL-2033 AP Haarlem
Nederland

www.schneider-electric.com 07-2013
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