Slimme laadoplossingen
Gemakkelijk gereed voor elektrisch rijden, nu en in de toekomst.

PRODUCTOMSCHRIJVING
Dynamische wandlader
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Algemeen
1 Mennekes laadcontact
Laadcapaciteit tot 22 kW per laadpunt
Aansluitwaarde 1x32 Ampère of 3x32 Ampère
Duurzaam en representatief design
Veiligheid & Kwaliteit
Vandalismebestendige behuizing
Uitermate geschikt voor openbare plaatsing
Snel en optimaal laden met Smart Charging / Smart Grid*
Communiceert met auto, vergrendelt de stekker
(modus 3 laadprotocol)
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Elektrisch rijden in België
De laatste jaren neemt de verkoop van elektrische en hybride wagens exponentieel toe. Hun
aandeel stijgt met 50 tot 100%. Hoewel er ‘slechts’ 5 miljoen wereldwijd zijn verkocht, zal dit aantal snel vermenigvuldigen. In 2019 en 2020 komen bovendien vele nieuwe types op de markt van
alle grote automerken. Grote Belgische steden komen bovendien met lage emmissiezones wat
een bijkomende stimulans betekent voor duurzame mobiliteit.
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De elektrische markt
Huidige situatie
Voor het aansluiten van oplaadpunten voor elektrische auto’s is in een gebouw meestal maar
een beperkt vermogen aanwezig. Dit komt omdat er doorgaans geen rekening wordt gehouden
met laadvoorzieningen voor elektrische auto’s. Voor het realiseren van laadcapaciteit is vaak
een nieuwe energieaansluiting of verzwaring nodig. Deze oplossing is erg kostbaar, vaak puur
op individuele basis (per gebruiker van een elektrische auto) en zorgt heel wat discussies over
wie welke kosten moet dragen. Het ontbreken van laadmogelijkheden remt bovendien de keuze

voor een elektrische auto af.

Totaaloplossing
Met onze oplossing EV Parking zijn de hierboven geschetste problemen verleden tijd. De flexibele vlakbandinstallatie maakt het EV Parking totaalconcept uniek. Met vlakbandkabels kunnen
er eenvoudig aftakkingen worden gerealiseerd naar de EV Parking, zodat de parkeerplaatsen
geschikt zijn voor elektrisch laden. U kunt de installatie voor 70% voorbereiden door de centrale
infrastructuur alvast aan te leggen. Als de backplates zijn geplaatst, is het een kwestie van inklikken, instellen en laden maar.

Met de EV Parking kunt u ‘dynamisch laden’, een unieke technologie in de markt. Hierdoor is
het mogelijk om tot 3x zoveel elektrische auto’s op te laden in vergelijking met traditionele oplossingen. Uw capaciteitsbehoefte voor het opladen kan hierdoor met 90% verminderen. Dit kan
door smart vermogensbeheer: de automatische verdeling van het beschikbare vermogen over
meerdere laadpunten. Mede dankzij de dynamische laad-fase balancering zijn de fases altijd
symmetrisch belast en wordt het vermogen optimaal gebruikt.
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De installatie
Met het EV Parking totaalconcept is
de installatie van laadstations flexibel
in

te

richten

en

is

perfect

Traditionele oplossing

‘schaalbaar.’ Hierbij kunt u maar
liefst 25% besparen op installatiekosten. Met de EV Parking heeft u
namelijk slechts één installatie en
één enkele voedingskabel nodig. De

communicatie tussen de laders en
de ‘cloud‘ verloopt via dezelfde voedingskabel en/of Wi-Fi.
Met een EV parking laadstation kunt
u ervoor kiezen eerst de basisinfrastructuur aan te leggen. Daarna kunt
u vervolgens de laadstations aansluiten als elektrische voertuigen worden aangeschaft en de behoefte aan

Onze oplossing

laadstations toeneemt. Dankzij de
EV Parking heeft u alles in één oplaadpunt, met de geïntegreerde 40A
installatieautomaat type C, energiemeter en elektronische aardlekbeveiliging kan het systeem in een veel
eenvoudigere installatie worden toegepast dan bij traditionele oplossingen.

U bespaart hierdoor
25% op installatiekosten ten op zichtte van
traditionele oplossin+32 / 472 320 502
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Dynamisch laden
Eenvoudige communicatie
Via de PLC module verloopt de communicatie tussen de laadstations rechtstreeks over de voedingskabels. Dit biedt het voordeel dat er geen bijkomende databekabeling voorzien dient te worden. Ook is
het mogelijk deze communicatie rechtstreeks over het Wifi-netwerk te laten verlopen.

Elk oplaadpunt apart benaderbaar
De meeste traditionele laadsystemen werken nog met de zogenaamde ‘Master-Slave’ techniek. Deze
verouderde techniek vormt een statische oplossing die niet past in de nieuwe generatie laadoplossingen. De dynamische laadstations van Pluginvest zorgt ervoor dat ieder laadstation onafhankelijk functioneert in het netwerk. Sturing en monitoring verloopt via de cloud.

Unieke dynamische fasebalans
In de driefasemodus kan het laadstation tot 22 kW leveren. Bij de éénfasemodus is dat tot 7,4 kW. Bovendien is het laadstation geschikt voor gebruik op de typisch belgische 3x230V netten zonder neuter.
De unieke, dynamische fasebalans laat het systeem automatisch kiezen tussen eenfase of driefase
waarmee onbalans in de installatie wordt voorkomen. De fasebalans wordt ook wel omschreven als
volledige spanningssymmetrie. Daarmee wordt de spanning volledig symmetrisch verdeeld over de drie
fasen. Hierdoor treden er geen (extra) capaciteitsverliezen op waardoor er geen directe gevolgen zijn
voor de belastbaarheid van de kabels en mogelijke beschadigingen van de accu.
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Voordelen installateur
Flexibiliteit





Eenvoudig te installeren
Snel leverbaar
Eenvoudig te koppelen met anderen systemen (Smart
Building)
Toe te passen bij nieuwbouw, renovatie en bestaande
bouw

Kosten



25% besparen op installatiekosten. U heeft namelijk
slechts één installatie en één enkele voedingskabel
nodig.
Eenvoudige en zeer compacte elektrische installatie
met flexibele vlakbandkabel
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Toekomstgericht








Elektrische beveiligingen ingebouwd in oplaad
punt (of laadpaal): 40A installatieautomaat type
C, energiemeter en elektrische aardlekbeveiliging. Alles in één behuizing!
Met onze backoffice heeft u een efficiënt cloud
platform voor configuratie, verbruiksmeting en
koppeling met andere systemen.
Communicatie over power line en/of Wifi
Goedgekeurd conform TÜV en bijbehorende
Europese normen
Productgarantie van maar liefst 5 jaar
Kan gekoppeld worden aan een servicecontract
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Voordelen vastgoedbeheerder
Flexibiliteit





Flexibel uitbreiden tot 30 EV oplaadpunten op één 63A
groep.
Tot 3x zoveel elektrische auto’s opladen in vergelijking
met traditionele oplossingen: uw capaciteitsbehoefte kan
hierdoor met 90% verminderen.
Installatie in eigen beheer, in plaats van elke gebruiker
apart
Één type oplader, geschikt voor alle auto’s

Kosten



25% besparen op installatiekosten. U heeft namelijk
slechts één installatie en één enkele voedingskabel nodig.
Smart oplossing: automatische verdeling van beschikbare
vermogen over meerdere oplaadpunten. Mede dankzij de
dynamische laad-fase balancering zijn de fases altijd symmetrisch belast en worden piekbelastingen afgevlakt.
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Toekomstgericht









Voorbereid op de toekomst, door te werken
met het flexibele vlakband en het gebruik van
de backplates voor de oplaadpunten.
Elektrische beveiligingen ingebouwd in oplaadpunt (of laadpaal): 40A installatieautomaat type
C, energiemeter en elektrische aardlekbeveiliging. Alles in één behuizing!
Met onze backoffice heeft u een efficiënt cloud
platform voor configuratie, verbruiksmeting en
koppeling met andere systemen.
Goedgekeurd conform TÜV en bijbehorende
Europese normen
Productgarantie van maar liefst 5 jaar
Continu voorzien van updates voor verbeterde
functionaliteit
Eenvoudig te koppelen aan andere systemen
(Smart Building)
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