EVB LAADSTATIONS VOOR
ELEKTRISCHE VOERTUIGEN
CATALOGUS

EVB

Inleiding tot elektromobiliteit

BASISINFORMATIE
Elektrische motor in plaats van verbrandingsmotor.
Elektrische voertuigen zijn milieu-neutraal omdat ze geen uitlaatgassen uitstoten, terwijl het gebruik van conventionele voertuigen het niveau van
luchtvervuiling verhoogt, vooral in grotere stedelijke agglomeraties. Vanwege de mogelijkheid om elektriciteit uit verschillende bronnen te produceren, is het
gebruik van dit type aandrijving de meest flexibele en veilige in de context van uitputting van hulpbronnen. Deze voertuigen garanderen een rustige en soepele
rit, genereren minder trillingen, wat het rijcomfort zeker verbetert.

Elektrische auto's hebben ook tal van mechanische voordelen. Ze vallen op

- CHAdeMO – snellaadstandaard (Aziatische standaard) met gelijkstroom DC;

door hun ongecompliceerde ontwerp en tot 90% efficiëntie van het

- OCPP - Open Charge Point Protocol: een open source protocol dat wordt

aandrijfsysteem. Bovendien maken ze de omzetting van mechanische

gebruikt voor communicatie tussen het oplaadpunt en het

energie terug in elektriciteit mogelijk (gebruik van het remproces met

operatorsysteem;

retour energie), waardoor remblokken aanzienlijk minder slijtage vertonen
in vergelijking met verbrandingsauto's.

Ze zorgen ook voor nauwkeurige controle over het opgewekte vermogen,
waardoor conventionele versnellingsbakken en hydraulische koppelingen
worden geëlimineerd (en dus dure en mogelijk noodvoertuigonderdelen).
Electromobiliteit voor iedereen
Basisbegrippen

- AC – AltermatingCurrent - wisselstroom;
- DC – Direct Current – gelijkstroom;
- Stopcontact – voor het aansluiten van de stekker op het laadstation;
-Stekker met kabels – gebruikt om een elektrisch voertuig rechtstreeks op
het station aan te sluiten
-Inlaataansluiting – de oplaadaansluiting in de elektrische auto; Type-1 –
standaard plug-lay-out (Amerikaanse en Aziatische standaard);
-Type 2 – Standaard systeemstekker (Europese norm);
- CCS, CCS-2 - CombinedCharging System- een gecombineerd plug-in
systeem(Europese norm) voor het opladen van DC-voertuigen

- EVB- stationair laadstation voor elektrische voertuigen;
- CP - Control Pilot: naam gebruikt voor het plug-in element/ kabelcontact
waardoor communicatie-informatie wordt verzonden;
- PP-Proximity Pilot: contact dat de toelaatbare stroomdichtheid van de
laadkabel bepaalt en de blokkade van de motor van het voertuig activeert
(zodat deze niet wegrijdt tijdens het laden);
IC-CPD - In-Cable-Control and Protective Device Kabelbesturing en
beveiligingsapparaat (ingebed in het kabelbesturings- en
beveiligingssysteem);
- V2G – station functionaliteit voor de overdracht van energie opgeslagen in
batterijen naar het elektriciteitsnet;
- V2V – functionaliteit die de overdracht van energie in batterijen naar een
ander voertuig mogelijk maakt.

- laadsysteem niveau 1 - laadvermogen 3,7 kW, het voertuig wordt
opgeladen met 16A eenfasige stroom, 230V, geen communicatie tussen
het voertuig en het laadpunt, het laden wordt uitgevoerd door de
AC / DC-converter die in het voertuig is geïnstalleerd;
- laadsysteem niveau 2 - laadvermogen 3,7 kW, het voertuig wordt
geladen met 16A eenfasige stroom, 230V spanning, extra
kabelbescherming via IC-CPD,
opladen gebeurt door de AC / DC-omzetter die in het voertuig is
geïnstalleerd;
- laadsysteem niveau 3:
a) variant B - laadvermogen 7,3-43 kW, het voertuig wordt geladen met
eenfase- of driefasenstroom tot 63A, spanning 230V of 400V, het station
communiceert met het voertuig, het station is uitgerust met
stopcontacten;
b) variant C - laadvermogen 7,3-43 kW, het voertuig wordt geladen met
eenfase- of driefasenstroom tot 63A, spanning 230V of 400V, het station
communiceert met het voertuig, het station is uitgerust met een stekker
met een kabel; Opladen vindt plaats via de AC / DC-converter die in het
voertuig is geïnstalleerd;

- laadsysteem niveau 4 - laadvermogen 22-50 (150) kW, het voertuig

wordt opgeladen met DC-stroom tot 125A (250), spanning geregeld in het
bereik 50-500V, het station communiceert met het voertuig, station
uitgerust met een stekker met een kabel. Opladen met gelijkstroom vindt
plaats via de AC / DC-converter in het laadstation. Het aantal en het
vermogen van de converters die in het DC-station worden gebruikt,
bepalen het maximale vermogen van het station en de oplaadtijd voor
elektrische voertuigen.
EVB max DC en EVB max Advertentie DC-stations, in het kader van
CHAdeMO-stekkers, zijn compatibel met V2G-functionaliteit.

TYPEN STEKKERS/HOOFDAANSLUITINGEN
In EVB-laadstations worden verschillende stekkerstandaarden gebruikt.
Stekker Type 1: De plug biedt alleen eenfase wisselstroom (AC). Maakt
opladen met 7,3 kW mogelijk. Gebruikt in laadsysteem niveau 3, volgens
de norm: NBN-EN SAE J1772

Leiding tot
elektromobiliteit
Stekker Type 2: De stekker biedt alleen eenfasige 230V of driefasige
400VAC.
Hiermee kan worden opgeladen met een vermogen van 7,3 kW tot 43 kW.
Gebruikt in het laadsysteem niveau 3-4, volgens de norm:
NBN-EN IEC 62196-2.

Type 2-aansluiting: De aansluiting biedt alleen eenfase 230V of
driefasige 400V wisselstroom (AC). Hiermee kan worden opgeladen
met een vermogen van 7,3 kW tot 43 kW. Gebruikt in laadsysteem 3,
volgens de norm: NBN-EN IEC 62196-2.

*er zijn geen type 1 stopcontacten

EVB
<

TYPEN STEKKERS/STOPCONTACTEN

Inleiding tot elektromobiliteit

CCS Type-2-stekker De stekker levert alleen gelijkstroom met spanning in
het bereik van 50V-500V. Het maakt opladen mogelijk met een vermogen
van 20 kW tot 50 kW. Gebruikt in laadsysteem 4, volgens de norm:
NBN-ENIEC 62196-3.

CHAdeMO-stekker De stekker levert alleen gelijkstroom met spanning in
het bereik van 50V-500V. Het maakt opladen mogelijk met een vermogen
van 20 kW tot 50 kW. Gebruikt in laadsysteem 4, volgens de standaard:
JEVS G105.

LAADTIJDEN
Laadtijden
De laadtijden voor elektrische voertuigen variëren en zijn afhankelijk
van verschillende factoren.
Opladen op een AC-laadstation;
- de capaciteit van de batterijen die in het elektrische voertuig zijn
geïnstalleerd (1) (kWh
- vermogen van de ingebouwde AC / DC-omzetter in het elektrische
voertuig (2) (kW)
- vermogen beschikbaar op het laadpunt in het station (3) (kW);
- type stekker of stopcontact (type 1, type 2) in het laadstation (4).
Opladen op een DC-laadstation;
- de capaciteit van de batterijen die in het elektrische voertuig zijn
geïnstalleerd (1) (kWh);
- maximaal toelaatbaar DC-laadvermogen (2) (kW);
- AC / DC-convertervermogen geïnstalleerd in het laadstation (3) (kW);
- type stekker (CCS2, CHAdeMO) in het laadstation (4).
Als u de bovenstaande parameters kent, kunt u het juiste laadstation
selecteren en de laadtijd opgeven.

Opladen met wisselstroom AC - tabel 1

Opladen met gelijkstroom DC – Tabel 2

Elektrisch voertuig
Batterij
vermogen
kWh*

Maximaal
toegestaan
laadvermogen
DC

Laadstation
Vermogen
omzetter
AC/DC- kW

Type stekker /
hoofdaansluiting

Laadtijd met
gelijkstroom DC***
min.

1

2

3

4

12

20

25

CCS2/CHAdeMO

30

33

50

50

CCS2/CHAdeMO

39

43

50

50

CCS2/CHAdeMO

51

60

100

100

CCS2

36

75

100

100

CCS2

45

75

150

150

CCS2

30

95

150

150

CCS2

38

* meestal gebaseerd op de technische specificaties van fabrikanten van
elektrische voertuigen.
** zonder rekening te houden met andere factoren (bijv. temperatuur),
tot 100% batterijcapaciteit
*** van 0% tot 80% batterijcapaciteit. Richtwaarden

Op beide manieren hangt het laden ook af van de temperatuur van de
batterij. Als de batterijtemperatuur te hoog is, beperkt het voertuig het
stroomverbruik van het laadstation om te voorkomen dat het
batterijlaadsysteem oververhit raakt.

ECOLOGIE

In zijn missie en visie van het bedrijf wil BlueWorldCharger weloverwogen
en milieuverantwoorde beslissingen nemen die een directe impact hebben
op het milieu.
Het bedrijf baseert zijn beleid op het creëren van innovatieve en
ecologische productienormen.
Ecologische activiteiten worden hier op vele niveaus geïmplementeerd,
onder meer door het creëren, produceren en moderniseren van
geavanceerde technieken voor de productie van EVB-laadstations,
rekening houdend met het ecologische aspect.
De productie van EVB-laadstations is gebaseerd op ECO-indicatoren
(LCA-analyse).

Aanbevolen model
laadstation EVB max
DC

EVB max DC,
EVB max Advert DC

WAAROM EVB LAADSTATIONS?
In antwoord op de groeiende belangstelling voor elektrische voertuigen en

De stations structuren zijn gemaakt in REM2-technologie. Deze technologie

de ontwikkeling van de markt voor elektromobiliteit in heel de wereld,

maakt het mogelijk om een metalen behuizing in beschermingsklasse II te

introduceerde BlueWorldCharger in zijn productaanbod laadstations voor

vervaardigen. Het aanbod van de fabrikant omvat AC-laadstations met

EVB-elektrische voertuigen in 2017.

vermogen tot 44 kW en DC met vermogen tot 150 kW.

EVB is een reeks moderne en innovatieve laadstations voor elektrische
voertuigen. EVB-laadstations worden gekenmerkt door een hoge
duurzaamheid en kwaliteit van de afwerking, vriendelijk ontwerp,
beschikbaarheid van vele configuraties en garantie van gebruiksveiligheid.
EVB-stations voldoen aan alle vereisten van wettelijke bepalingen die
voortvloeien uit de wet inzake elektromobiliteit en alternatieve
brandstoffen en de voorschriften van de bovengenoemde wet.
Stations worden ook gemaakt in overeenstemming met de toepasselijke
Europese normen.
EVB-stations zijn een onmisbaar element van elk particulier of openbaar

Elk laadpunt werkt onafhankelijk en heeft een afzonderlijke energiemeter.
Bovendien

werden

soepele

energiecontrole

en

een

dynamisch

controlesysteem gebruikt voor elk laadpunt. Stations kunnen een
metercompartiment hebben voor installatie van de meter, te regelen met
een energiebedrijf. Alle geproduceerde stations kunnen worden uitgerust
met

extra

elementen,

waaronder:

GPS-locator,

monitoring,

multimediascherm voor het weergeven van advertentie-inhoud of wifipunt. De gebruikte stationapparatuur elimineert de noodzaak om een extra
schakelapparatuur of beschermingskast voor het station te installeren. De
stationsbehuizing is gemaakt van zeer duurzaam, licht en niet-corrosief
aluminium bedekt met een vernislaag aangebracht door elektrostatische

laadnetwerk. BlueWorldCharger laadstations maken beheer,

methode. De voorkant/ achterkant van de behuizing maakt gebruik van een

toegangscontrole, gegevensoverdracht, facturatie en rapportering van

gehard veiligheidsglas, met de mogelijkheid om te bedekken met

laaddiensten mogelijk. De stations zijn uitgerust met een lokaal of extern

individuele afbeeldingen. Alle stations zijn uitgerust met koel- en

laadinfrastructuurbeheersysteem dat voldoet aan de toepasselijke

verwarmingssystemen die de temperatuur in het station effectief

wettelijke vereisten en openbaar beschikbare communicatieprotocollen.

stabiliseren.

Het systeem maakt het beheer van laadinfrastructuur voor eigenaren en

BlueWorldCharger voorziet ook EVB-inbox palen voor het opladen van

beheerders mogelijk. De beschikbare applicatie biedt ook gemakkelijke

"Kleine elektromobiliteit" en multimedia-apparaten. Gecreëerde producten

toegang tot het servicestation voor de gebruikers van elektrische

en station oplossingen hebben een brede toepassing

voertuigen.

BESCHIKBARE CONFIGURATIES
Het EVB-laadstation voor elektrische auto's van BlueWorldCharger zijn volledig moderne en innovatieve apparaten waarmee voertuigen kunnen worden
opgeladen en een volledig oplaadsysteem kan worden gebruikt. Alle oplaadstations die tot nu toe zijn vervaardigd, zijn 100% origineel product.

Classificatie volgens laadvermogen:
- laadpunt met normaal vermogen - van 3,7 kW tot 22 kW;
- laadpunt met hoog vermogen- van 22 kW tot 150 kW.
Classificatie volgens het aantal laadpunten en mogelijkheden:
BlueWorldCharger produceert oplaadstations voor elektrische auto's die opladen met AC- en DC-stroom mogelijk maken:

Type station

Aantal
uitgangen
AC

Laadvermogen
AC (kW)

Max
Max
aantal
laadvermogen
uitgangen
DC (kW)
DC

Totaal laadvermogen
(kW)**

Beschikbare
typen stekkers/
hoofdaansluitin
g

Communicatie
***

display /
scherm
(inch)

Montage
methode

EVB Wallbox
1M AC

1

3,7-43

43

Type1/type2

1.6/2.0,
RFIDSCOS

optie, 10 inch

hangend

EVB Wallbox
2M AC

2-4

3,7-22(43)

86

Type1/type2

1.6/2.0,
RFIDSCOS

optie, 10 inch

hangend

EVB 1M AC

1

3,7-43

43

Type1/type2

1.6/2.0,
RFIDSCOS

-

vrijstaand

EVB 2M AC

2-4

3,7-22(43)

86

Type1/type2

1.6/2.0,
RFIDSCOS

optie, 10 inch

vrijstaand

EVB Advert
AC

2-4

3,7-22(43)

86

Type1/type2

1.6/2.0,
RFIDSCOS

EVB max DC

1-2

11-43

2

100

250

CCS2,
CHAdeMO,
Type1/type2

1.6/2.0

10 inch

vrijstaand

EVB max
Advert DC

1

11-43

2

100

250

CCS2,
CHAdeMO,
Type1/type2

1.6/2.0

10 inch

vrijstaand

EVB Inbox

4

3,7

3,7

Gn230V

-

-

vrijstaand

** - station vermogen omvat niet de behoefte aan zijn eigen vermogen, een extra 1-2 kW.
***1.6/2.0 – applicatiestandaard OCPP 1.6/2.0, RFIDSCOS – RFID Smart Control OS

optie, 10 inch
55-75 inch

vrijstaand

EVB GEBRUIKERSVRIENDELIJK
Elk van de stations heeft een dynamisch laadstroombesturingssysteem. AC-standaarden hebben een systeem dat de maximale laadstroom regelt, afhankelijk
van het type voertuig. DC-stations hebben op hun beurt spanning- en stroomregeling aan de uitgang van het gelijkrichtersysteem, waardoor elektrische auto's
volledig veilig kunnen worden opgeladen.
Er is veel aandacht besteed aan het laadproces zelf. Om het opladen te beëindigen, opent u gewoon uw auto met de afstandsbediening. Simpel toch? Dit alles
dankzij automatisch vergrendelde stopcontacten en stekkers, waardoor het op het moment van het starten van het opladen eenvoudig is om deelname van
derden aan het opladen van de elektrische auto te voorkomen.
Automatisch ontgrendelen bij stroomuitval aan de netwerkzijde werd ook gebruikt en we hebben overstroom, differentiaal-overstroom, overspanning en
thermische beveiliging geïnstalleerd. Een noodschakelaar, die de stroom in het EVB max-station onmiddellijk verbreekt,
is geïnstalleerd in de gevel van het laadstation.
Afhankelijk van de apparaatconfiguratie zijn de stations uitgerust met een verlichte bedieningshandleiding. Dergelijke intuïtieve instructies bevinden zich op het
voorpaneel, display of kleuren LCD-aanraakpaneel met een diameter van 7-10,2 inch.

AANSLUITING, COMMUNICATIE EN BEHEER VAN HET LAADSTATION
Het laadstation inschakelen is heel eenvoudig. Om uw auto op te laden
hoeft u enkel:

Daarnaast hebben we de communicatie vereenvoudigd door
compatibiliteit, onder andere met apparaten met een Android- of iOS-

– steek de stekker in het stopcontact om het automatisch opladen van het
voertuig te starten (zonder beperkingen),
– gebruik een RFID-kaart of applicatie,

systeem en door drie poorten te monteren: LAN en modem GPRS/3G/4G.
Wat als de stroomvoorziening tijdelijk leeg is of als er beperkingen zijn aan
de stroomvoorziening? Het station van BlueWorldCharger biedt de

– gebruik de code die op het aanraakscherm wordt weergegeven,

mogelijkheid van een volledig externe vermogensreductie of reële meting

– voer een betaling uit met een betaalkaart in geïnstalleerde

van de laadenergie van elk station afzonderlijk en het verzenden van

betaalterminals of met behulp van een RFID-kaart samen met software voor

gegevens naar de stationbeheereenheid (stationexploitant). Daarom zullen

het factureren van gebruikers en het implementeren van nieuwe
gebruikers.
Het EVB-laadstation voor elektrische auto's voldoet aan de verwachtingen
van klanten en stelt u ook in staat om kassabonnen ter plaatse af te
drukken of te verzenden naar het e-mailadres dat door de gebruiker is
opgegeven.

klanten tijdens het gebrek aan energiestroom dit ongemak niet voelen. De
stations zijn uitgerust met controllers om het centrale systeem voor elke
operator te ondersteunen, het OCPP 1.6 / 2.0-protocol werd gebruikt.
Geïnstalleerde lokale software, d.w.z. het moderne RFID Smart Controlsysteem, stelt u in staat om vlot de juiste tarieven voor energieverbruik in
te stellen.

MEET- EN AFREKENSYSTEEM
EVB-stations van BlueWorldCharger kunnen worden uitgerust met een
extra meet- en facturatiesysteem voor de DSO-operator of voor de
energieverkoper. Het is een comfortabele oplossing omdat er geen extra
noodzaak is om afzonderlijke aansluit- en meetsystemen te bouwen bij het
laadstation zelf. Onze meetsystemen zijn gemaakt in overeenstemming
met de technische normen van de distributeur.

ACCESSOIRES VOOR EVB
BlueWorldCharger biedt ook accessoires en bevestigingselementen die
specifiek zijn bedoeld voor EVB-laadstations in zijn productieaanbod. Deze
omvatten: FB100 geprefabriceerde betonnen funderingen, laadkabels,
zowel verticale als horizontale palen en beschermbarrières SO en speciale
FA-montagestructuren voor Wallbox-stations.

EVB UPGRADE
Oplaadstations voor elektrische voertuigen van EVB zijn modulaire
apparaten met de mogelijkheid tot voortdurende uitbreiding met extra
functies. Basisstations kunnen eenvoudig achteraf worden uitgerust met
een GPS-locator, een groothoekcamera, LCD-multimediaschermen voor
het weergeven van advertentie-inhoud, CityLight-banner, WiFihotspottoegangspunten of zeer belangrijke communicatie met 112alarmnummer.
Onze EVB-laadstations zijn een buitengewoon interessante voorstel op de
e-mobiliteitsmarkt die ingrijpende veranderingen met zich meebrengt in
de elektrificatie van de automobielsector in ons land en in heel Europa.

1M AC

EVB Wallbox 1M AC

GEBRUIK
Het EVB Wallbox 1M AC-station is ontworpen voor installatie op openbare
en privé-plaatsen, bijvoorbeeld ondergrondse parkeerplaatsen van
commerciële of appartementsgebouwen. Bestemd voor privégarages en
parkeerplaatsen in de achtertuin.

ALGEMENE KENMERKEN
Het EVB Wallbox 1M AC-laadstation is een hangstation met één uitgang.
Het heeft 1 oplaadpunt, dat is uitgerust met een type2-aansluiting of een
type1- of type2-stekker met een kabel tot 5 meter lang. Snel laadstation.
Standaard puntvermogen is afhankelijk van de vereisten en kan variëren
van 3,7 kW tot 43 kW. Het EVB Wallbox1M AC-station wordt gekenmerkt
door hoge kwaliteit en vrij design. Het kleine formaat maakt het ideaal
voor gebruik op plaatsen waar we slechts één parkeerplaats kunnen
gebruiken.
Dankzij de universele gatafstand wordt de montagetijd tot een minimum
beperkt. De EVB Wallbox 1M AC-stationsbehuizing is gemaakt van
aluminium bedekt met een kleurrijke vernis of materiaal dat zorgt voor
beschermingsklasse II (REM2-technologie), wat veilig gebruik garandeert.
Eenvoudige bediening van het station wordt gedaan met behulp van RFIDkaarten, RFID Smart Control OS, sleutel, code of applicatie voor een
mobiele telefoon die de gebruiker verbindt met het station en het systeem
van de infrastructuurbeheerder. Alle parameters en apparatuur worden
afzonderlijk geselecteerd.

UITRUSTING
Behuizing: staal, aluminium in beschermingsklasse I of II (elke kleur).
Het voorste deel heeft permanent ingebed gehard glas, 5-6 mm dik,
bedrukt of bedekt met folie (elke afbeelding). De universele afstand
tussen de gaten aan de achterkant maakt een snelle en eenvoudige
montage mogelijk.
Voeding: onderste, bovenste; 2,5-16 mm².
Puntlaadvermogen: 3,7 kW; 7,4 kW; 11 kW; 22 kW, 43 kW met ACstroom.
Laadpuntconnectoren: max. 1 laadpunt, type-2 AC-aansluiting,
stekker met type-2 of type-1 AC-stekker, laadkabel lengte tot 5 m,
spiraal- of rechte kabel, vergrendeling van de stekker in het
stopcontact, automatische vergrendeling van de stekker in het
stopcontact.
Uitrusting: meting van energieverbruik op elk laadpunt,
overspanning,
overstroom,
reststroombeveiliging,
spanningsisolatie, hoofdschakelaar, ventilatie en verwarming.
Oplaadindicatie: LED's (RGB) die de afzonderlijke fasen van het
opladen weergeven.
Interface: 8 of 10 inch kleurbestendig touchscreen met een resolutie
tot 1280x800.
Toegang: open "inschakelen en opladen" - automatisch starten van
opladen, sleutel, knop, code, RFID-kaarten, applicatie,
betaalkaarten, vingerafdruk.
Communicatie: LAN / GPRS / 3G / 4G
Managementplatform: RFID Smart Control OS, OCPP 1.6 J-SONsysteem met Aurora OS (mobiele applicatie,
stationbeheersysteem). Het station heeft toegang door API te
bieden.
Multimedia: 10 inch touchscreen voor het weergeven van
advertentie-inhoud of gebruiksaanwijzing van het station.
Aanvullende uitrusting: GPS-locator.
Accessoires: FB-betonplaat, SO-beschermingsbarrière, FA-ontwerp,
laadkabels.

TECHNISCHE PARAMETERS
Netsnoer doorsnede [mm2]
Type stroomvoorziening
Netwerkindeling

2,6-16mm2
1xL+N+PE, 3xL+N+PE
TN-S, TNC-S, TT

Nominale schakelspanning [V]

230/400 +/- 10%

Nominale isolatiespanning [V]

500/690

Nominale frequentie [Hz]
Overspanningsweerstand [kV]

50/60
8

Nominaal aansluitvermogen [kW]

23

Nominale verbindingsstroom [A]

32

______________Technische eigenschappen__________________________
Type hoofdaansluiting
Type stekker
Lengte laadkabel [m]
Spanning [V]

Type-2, 230 V/16A
Type-2, type-1
4,8-5
230/400

Nominale laadstroom [A] AC

tot 32

Nominaal vermogen laadpunt [kW] AC

tot 22

Nominaal vermogen laadstation [kW] AC

tot 43

_____________ Fysieke eigenschappen____________________________
Afmetingen (H x B x D) [mm]
Behuizing
Beschermingsklasse
Beschermingsgraad IP/IK
Gewicht [kg]
Werktemperatuur [°C]
Luchtvochtigheid [%]
Geluidsniveau [dB]
Montage

528/360/150
Staal,aluminium
I/II
54/10
tot 20
-30 tot +55
95
<10
4 x fi10

__________________Belgische en Europese Normen __________________
NBN-EN-61851-1_2011E;
NBN-EN-61851-22:2002;
NBN-EN 61439-1:2011;
NBN-EN 61439-3:2012;
NBN-EN 61439-5:2015;
NBN-EN 50274:2004;
NBN-EN 62208:2006;
NBN-EN 05163;
NBN-EN 60695;;
NBN-EN ISO 14040:2009;
NBN-EN ISO 14044:2009;
NBN-EN 62196-1:2015-05;
NBN-EN 62196-2:2017-06;
ISO/IEC 14443;
ISO/IEC 15693;
NBN-EN 61000-6,
________________Technische tekening_____________________________
Getoonde afmetingen, tolerantie +/- 5 mm

2M AC

EVB Wallbox 2M AC

GEBRUIK
Het EVB Wallbox2M AC-station is bedoeld voor installatie op openbare en
particuliere plaatsen, bijvoorbeeld ondergrondse parkeergarages van
commerciële en handelsgebouwen alsook appartementsgebouwen.

ALGEMENE KENMERKEN
Het EVB Wallbox 2M AC-laadstation is een hangstation met twee
uitgangen, dat is uitgerust met min. 2 oplaadpunten. Elk laadpunt is
uitgerust met een type2-aansluiting of een type1- of type2-stekker met
een kabel tot 5 meter lang. Contactdozen met stekkers kunnen in elke
configuratie worden gebruikt.
Laadstation voor snel opladen. Standaardvermogen van het laadpunt
hangt af van de vereisten en kan variëren van 3,7 kW tot 22 kW. Het totale
maximale vermogen van het station is maximaal 86 kW. Het EVB 2Mstation wordt gekenmerkt door een hoge kwaliteit, moderne vorm en elk
ontwerp. Het station is ontworpen voor installatie tussen twee
parkeerplaatsen, zonder de noodzaak assemblage van twee stations met
één station, wat van invloed is op het verlagen van de kosten van de
aanleg van infrastructuur.
De behuizing van de EVB Wallbox 2M AC-station is gemaakt van
aluminium bedekt met een kleurrijke vernis of materiaal dat zorgt voor
beschermingsklasse II (REM2-technologie), wat een veilig gebruik
garandeert.
Eenvoudige bediening van het station wordt gedaan met behulp van RFIDkaarten, RFID Smart Control OS, sleutel, code of applicatie voor een
mobiele telefoon die de gebruiker verbindt met het station en het systeem
van de infrastructuurbeheerder. Dankzij de universele gatafstand wordt de
montagetijd tot een minimum beperkt. Alle parameters en apparatuur
worden afzonderlijk geselecteerd.

UITRUSTING
Behuizing ontwerp: staal, aluminium in beschermingsklasse I of II (elke
kleur). Het voorste deel heeft permanent ingebed gehard glas, 5-6 mm
dik, bedrukt of bedekt met folie (elke afbeelding). De universele afstand
tussen de gaten aan de achterkant maakt een snelle en eenvoudige
montage mogelijk.
Voeding: onderste, bovenste; 6-95 mm².
Puntlaadvermogen: 3,7 kW; 7,4 kW; 11 kW; 22 kW, 43 kW met ACelektriciteit
Laadpuntconnectoren: maximaal 2 laadpunten, type-2 AC-aansluiting,
stekker met type 2 of type-1 AC-stekker, laadkabel lengte tot 5 m, spiraalof rechte kabel, vergrendeling van de stekker in het stopcontact,
automatische vergrendeling van de stekker in het stopcontact.
Uitrusting: meting van energieverbruik op elk laadpunt, overspanning,
overstroom, reststroombeveiliging, spanningsisolatie, hoofdschakelaar,
ventilatie en verwarming. Technische documentatie en handleiding.

Oplaadindicatie: LED's (RGB) die de afzonderlijke laadfasen weergeven.

TECHNISCHE PARAMETERS

Interface: Kleurresistent touchscreen van 8 of 10 inch met een resolutie
tot 1280x800.

Netsnoer doorsnede [mm2]

6-95 mm2

Toegang: open "inschakelen en opladen" - start automatisch laden,

Type stroomvoorziening

sleutel, knop, code, RFID-kaarten, applicatie, betaalkaarten, vingerafdruk.

Netwerkindeling

Communicatie: LAN/GPRS/3G/4G

Nominale schakelspanning [V]

400 +/- 10%

Managementplatform: RFID Smart Control OS, OCPP 1.6 J-SON-protocol

Nominale isolatiespanning [V]

500/690

met systeem Aurora OS (mobiele applicatie, stationbeheersysteem). Het
station heeft toegang door API te bieden.
Multimedia: 10 inch touchscreen of 15 inch scherm voor het weergeven

Nominale frequentie [Hz]
Overspanningsweerstand [kV]

3xL+N+PE
TN-S, TNC-S, TT

50/60
8

Nominaal aansluitvermogen [kW]

46

Nominale verbindingsstroom [A]

63

van advertentie-inhoud of gebruiksaanwijzing van het station.
Aanvullende uitrusting: GPS-locator, groothoekcamera, wifi-toegangspunt,
communicatie met 112-nummer
Accessoires: FB-betonplaat, SO beschermende barrière, FA-ontwerp,
laadkabels.

______________Technische eigenschappen__________________________
Type hoofdaansluiting
Type stekker
Lengte laadkabel [m]

Service: BlueWorldCharger biedt diensten op het gebied van: selectie van

Spanning [V]

oplossingen en ontwerp van laadinfrastructuur, bouw en installatie,

Nominale laadstroom [A] AC

installatie van laadstations, markering van parkeerplaatsen, voorbereiding

Nominaal vermogen laadpunt [kW] AC

van technische en acceptatiedocumentatie voor UDT.

Nominaal vermogen laadstation [kW] AC

Type-2, 230 V/16A
Type-2, type-1
4,8-5
230/400
tot 32
tot 22
tot 43,86

_____________ Fysieke eigenschappen____________________________
Afmetingen (H x B x D) [mm]
Behuizing
Beschermingsklasse
Beschermingsgraad IP/IK
Gewicht [kg]
Werktemperatuur [°C]
Luchtvochtigheid [%]
Geluidsniveau [dB]
Montage

1048/488/187
Staal, aluminium
I/II
54/10
35-50
-30 tot +55
95
<10
4 x fi10

__________________Belgische en Europese Normen __________________
NBN- EN-61851-1_2011E;
NBN- EN-61851-22:2002;
NBN-EN 61439-1:2011;
NBN-EN 61439-3:2012;
NBN-EN 61439-5:2015;
NBN-EN 50274:2004;
NBN-EN 62208:2006;
NBN-E 05163;
NBN-EN 60695;;
NBN-EN ISO 14040:2009;
NBN-EN ISO 14044:2009;
NBN-EN 62196-1:2015-05;
NBN-EN 62196-2:2017-06;
ISO/IEC 14443;
ISO/IEC 15693;
NBN-EN 61000-6,
________________Technische tekening_____________________________
Getoonde afmetingen, tolerantie +/- 5 mm

1M AC

EVB 1M AC

GEBRUIK
EVB 1M AC is bedoeld voor installatie in openbare ruimtes, waaronder
straten, stadsparkings, externe bovengrondse parkeergarages van
commerciële en handelsvoorzieningen of appartementsgebouwen.

ALGEMENE KENMERKEN
EVB 1M AC laadstation is een vrijstaand enkel station. Het heeft 1
oplaadpunt, dat is uitgerust met een type2-aansluiting of een type1- of
type2-stekker met een kabel tot 5 meter lang.
Snel laadstation. Standaard vermogen punt hangt af van de vereisten en
kan variëren van 3,7 kW tot 43 kW. EVB 1M AC-station wordt gekenmerkt
door hoge kwaliteit en elk ontwerp. Het EVB 1M-station is dankzij zijn
kleine formaat ideaal voor gebruik op plaatsen waar we slechts één
parkeerplaats kunnen gebruiken om elektriciens op te laden.
De EVB 1M AC-stations behuizing is gemaakt van aluminium bedekt met
een vernis of een speciale folie bedekt met afbeeldingen, elke keer
afzonderlijk gemaakt. Eenvoudige bediening van het station wordt gedaan
met behulp van RFID-kaarten, een sleutel of een mobiele
telefoonapplicatie die de gebruiker verbindt met het station en het
infrastructuurbeheersysteem. Het EVB 1M AC-station is gemonteerd op
een eerder ingebedde specifieke betonnen plaat. Alle parameters en
apparatuur worden afzonderlijk geselecteerd.

UITRUSTING
Behuizing: staal, aluminium in beschermingsklasse I of II (elke kleur). In het
bovenste gedeelte, permanent ingebed gehard glas, 2-3 mm dik, bedrukt
of bedekt met folie (alle grafische afbeeldingen). De behuizing is
rechtstreeks aan de betonnen plaat bevestigd.

Voeding: bodem, 6-25 mm2 AC 1F of 3F
Puntlaadvermogen: 3,7 kW; 7,4 kW; 11 kW; 22 kW, 43 kW met ACelektriciteit.

Laadconnectoren: maximaal 1 laadpunt; AC type-2 stopcontact of stekker
met AC type-2 of type-1 stekker, laadkabel lengte tot 5 m, spiraal- of
rechte kabel, vergrendeling van de stekker in het stopcontact,
automatische vergrendeling van de stekker in het stopcontact.

Uitrusting: meting van energieverbruik op het laadpunt, overspanning,
overstroom, aardlekbeveiliging, spanningsisolatie, hoofdschakelaar.
Individuele uitrustingskeuze mogelijk.

Oplaadindicatie: LED's (RGB) die individueel oplaadstanden weergeven
Interface: geen
Toegang: open "inschakelen en opladen" - automatisch starten van
opladen, sleutel, knop, RFID-kaarten, applicatie.

TECHNISCHE PARAMETERS
Communicatie: LAN / GPRS / 3G / 4G
Managementplatform: RFID Smart Control OS, OCPP 1.6 J-SON-protocol
met systeem Aurora OS (mobiele applicatie, station beheersysteem). Het

Netsnoer doorsnede [mm2]

6-25 mm2

station heeft toegang door API te bieden.

Type stroomvoorziening

Multimedia: niet van toepassing
Accessoires: FB-betonplaat of FB-betonfundering, SO-beschermpaal, SP-

Netwerkindeling
Nominale schakelspanning [V]

400 +/- 10%

parkeerafscheider, laadkabels.

Nominale isolatiespanning [V]

500/690

BlueWorldCharger biedt diensten op het gebied van: selectie van
oplossingen en ontwerp van laadinfrastructuur, bouw en installatie,
assemblage van het laadstation, markering van parkeerplaatsen,
voorbereiding van technische en acceptatiedocumentatie voor UDT.

Nominale frequentie [Hz]

1xL+N+PE, 3xL+N+PE
TN-S, TNC-S, TT

50/60

Overspanningsweerstand [kV]

8

Nominaal aansluitvermogen [kW]

46

Nominale verbindingsstroom [A]

63

______________Technische eigenschappen__________________________
Type hoofdaansluiting
Type stekker
Lengte laadkabel [m]
Spanning [V]

Type-2, 230 V/16A
Type-2, type-1
4,8-5
230/400

Nominale laadstroom [A] AC

tot 32

Nominaal vermogen laadpunt [kW] AC

tot 22

Nominaal vermogen laadstation [kW] AC

tot 43

_____________ Fysieke eigenschappen____________________________
Afmetingen (H x B x D) [mm]
Behuizing

1000-1200/200/200
Staal, aluminium

Beschermingsklasse

I/II

Beschermingsgraad IP/IK

54/10

Gewicht [kg]

15-30

Werktemperatuur [°C]

-30 tot +55

Luchtvochtigheid [%]

95

Geluidsniveau [dB]

<10

Montage

4 x fi10-12

__________________Belgische en Europese Normen __________________
NBN-EN-61851-1_2011E;
NBN-EN-61851-22:2002;
NBN-EN 61439-1:2011;
NBN-EN 61439-3:2012;
NBN-EN 61439-5:2015;
NBN-EN 50274:2004;
NBN-EN 62208:2006;
NBN-EN 05163;
NBN-EN 60695;
NBN-EN ISO 14040:2009;
NBN-EN ISO 14044:2009;
NBN-EN 62196-1:2015-05;
NBN-EN 62196-2:2017-06;
NBN-EN ISO/IEC 14443;
NBN-EN ISO/IEC 15693;
NBN-EN 61000-6
_____________________Technische tekening_____________________
Getoonde afmetingen, tolerantie +/- 5 m

2M AC

geselecteerd.

EVB 2M AC

UITRUSTING
Behuizing: staal, aluminium in beschermingsklasse I of II (elke kleur) In het
voorste en achterste deel, gehard glas, 5-6 mm dik, permanent ingebed,
bedrukt of bedekt met folie (elke afbeelding). De behuizing is op een
aluminium voetstuk gemonteerd bevestigd aan een betonnen plaat of
fundering.

Voeding: 6-95 mm²
Puntlaadvermogen: 3,7 kW; 7,4 kW; 11 kW; 22 kW, 43 kW met AC-

GEBRUIK

elektriciteit.

plaatsen, waaronder straten, stadsparkings, externe bovengrondse

Aansluitstekkers voor opladen: max. 2 oplaadpunten, stopcontact AC
type-2, stekker met AC-stekker type-2 of type-1, laadkabel lengte tot 5 m,
spiraal- of rechte kabel, vergrendeling van de stekker in het stopcontact,
automatische vergrendeling van de stekker in het stopcontact.

parkeergarages van commerciële en handelsvoorzieningen of

Uitrusting: meting van energieverbruik op elk laadpunt en/ of

appartementsgebouwen.

factuurmeting in de OSD-standaard, overspanning, overstroom,
reststroombeveiliging, spanningsisolatie, hoofdschakelaar, ventilatie en
verwarming. LED's (RGB) die de afzonderlijke fasen Oplaadindicatie: van
het opladen weergeven.

Het EVB 2M AC-station is ontworpen voor installatie op openbare

ALGEMENE KENMERKEN
EVB 2M AC laadstation is een vrijstaand station met twee uitgangen, dat is
uitgerust met min. 2 oplaadpunten. Elk laadpunt is uitgerust met een

Interface: 8 of 10 inch kleurbestendig touchscreen met een resolutie tot
1280x800.

type2-aansluiting of een type1- of type2-stekker met een kabel tot 5

Toegang: open "inschakelen en opladen" - automatisch starten van

meter lang. Contactdozen met stekkers kunnen in elke configuratie

opladen, sleutel, knop, code, RFID-kaarten, applicatie, betaalkaarten,
vingerafdruk. Communicatie: LAN/ GPRS/ 3G/ 4G

worden gebruikt.
Snel laadstation. Standaard puntvermogen is afhankelijk van de vereisten
en kan variëren van 3,7 kW tot 22 kW. Het totale maximale vermogen van
het station is maximaal 86 kW. Het EVB 2M-station wordt gekenmerkt
door een hoge kwaliteit, moderne vorm en elk ontwerp, de mogelijkheid
om een OSD-teller in het station te installeren zonder een extra kast. De

Managementplatform: RFID Smart Control OS, OCPP 1.6 J-SON-protocol
met Aurora OS (mobiele applicatie, station beheersysteem). Het station
heeft toegang door API te bieden. 10 inch touchscreen of 15 Multimedia
inch scherm voor het weergeven van advertentie-inhoud of
gebruiksaanwijzing van het station.

EVB 2M AC-stations behuizing is gemaakt van aluminium bedekt met een

Aanvullende uitrusting: GPS-locator, groothoekcamera, WIFI-

vernis of kunststof die beschermingsklasse II (REM2-technologie) biedt,

toegangspunt, communicatie met 112 Accessoires: FB-betonplaat of FBbetonnen fundering, SO-beschermpaal, SP-parkeerscheider, laadkabels.

wat een veilig gebruik garandeert. Het station kan eenvoudig worden
bediend met behulp van RFID-kaarten, RFID Smart Control OS, een sleutel,
een code of een mobiele telefoontoepassing die de gebruiker verbindt met
het station en het systeem van de infrastructuurbeheerder. EVB 2M ACstation is gemonteerd op een eerder ingebedde specifieke plaat of
betonnen fundering. Alle parameters en apparatuur worden afzonderlijk

Diensten: BlueWorldCharger biedt diensten op het gebied van: selectie
van oplossingen en ontwerp van laadinfrastructuur, bouw en installatie,
installatie van laadstations, markering van parkeerplaatsen, voorbereiding
van technische en acceptatiedocumentatie voor UDT.

TECHNISCHE PARAMETERS
Netsnoer doorsnede [mm2]
Type stroomvoorziening
Netwerkindeling

6-95mm2
3xL+N+PE
TN-S, TNC-S, TT

Nominale schakelspanning [V]

400 +/- 10%

Nominale isolatiespanning [V]

500/690

Nominale frequentie [Hz]
Overspanningsweerstand [kV]
Nominaal aansluitvermogen [kW]
Nominale verbindingsstroom [A]

50/60
8
46/86
63

______________Technische eigenschappen__________________________
Type hoofdaansluiting
Type stekker
Lengte laadkabel [m]
Spanning [V]

Type-2, 230 V/16A
Type-2, type-1
4,8-5
230/400

Nominale laadstroom [A] AC

tot 32

Nominaal vermogen laadpunt [kW] AC

tot 22

Nominaal vermogen laadstation [kW] AC

tot 44

_____________ Fysieke eigenschappen____________________________
Afmetingen (H x B x D) [mm]
Behuizing
Beschermingsklasse
Beschermingsgraad IP/IK
Gewicht [kg]
Werktemperatuur [°C]
Luchtvochtigheid [%]
Geluidsniveau [dB]
Montage

1690/445/330
Staal, aluminium
I/II
54/10
35-50
-30 tot +55
95
<10
4 x fi10

__________________Belgische en Europese Normen __________________
NBN-EN-61851-1_2011E;
NBN-EN-61851-22:2002;
NBN-EN 61439-1:2011;
NBN-EN 61439-3:2012;
NBN-EN 61439-5:2015;
NBN-EN 50274:2004;
NBN-EN 62208:2006;
NBN-EN 05163;
NBN-EN 60695;;
NBN-EN ISO 14040:2009;
NBN-EN ISO 14044:2009;
NBN-EN 62196-1:2015-05;
NBN-EN 62196-2:2017-06;
NBN-EN ISO/IEC 14443;
NBN-EN ISO/IEC 15693;
NBN-EN 61000-6,
________________Technische tekening_____________________________
Getoonde afmetingen, tolerantie +/- 5 mm

EVB
ADVERT

EVB ADVERT AC

GEBRUIK
Het maxAdvert DC EVB-station is ontworpen voor installatie in openbare
ruimtes, bijv. Benzinestations, parkeerplaatsen op snelwegen en
snelwegen, straten, stadsparkings, bovengrondse parkeergarages van
commerciële of handelsvoorzieningen.

ALGEMENE KENMERKEN
Het EVB Advert AC laadstation is het enige laadstation in zijn soort met 2
laadpunten. Elk laadpunt is uitgerust met een type2-aansluiting of een
type1- of type2-stekker met een kabel tot 5 meter lang. Contactdozen met
stekkers kunnen in elke configuratie worden gebruikt. Het EVB
Advertentie AC-station heeft buitenreclamemedia. Het station heeft
multimediaschermen geïnstalleerd met een grootte van 55 tot 75 inch,
wat elektronische advertentieruimte is. De advertentieruimte bevindt zich
aan beide zijden van de lader voor elektrische auto's op een manier die
het gebruik van commerciële ruimte maximaliseert.
Door het installeren van een EVB-advertentie-AC-station in de breed
begrepen openbare ruimte, bijvoorbeeld op drukke parkeerplaatsen,
drukke straten, kan de reclameboodschap gratis en niet opdringerig
doordringen in de hoofden van consumenten die een tiental minuten vrije
tijd hebben tijdens het opladen van hun elektrische auto. Een
reclameboodschap op een centrale, openbare plaats is ook merkbaar voor
andere potentiële ontvangers, bijvoorbeeld voorbijgangers. Het EVB
Advertentiestation als modulair station maakt nog steeds een upgrade
mogelijk met extra functies, waaronder een WiFi-punt, dat de wachttijd
voor een volledige lading van de auto of monitoring vergemakkelijkt, om
de veiligheid te waarborgen.
Bovendien is de constructie van het hele station gemaakt van
hoogwaardige aluminium profielen. Elementen van gehard glas werden
ook geïnstalleerd, wat een geweldig medium is voor alle arrangementen
of grootformaat reclamestickers. De behuizing is gemaakt van aluminium
bedekt met een kleurrijke vernis of kunststof die bescherming klasse II
(REM2-technologie) garandeert, wat een veilig gebruik garandeert.

Het wordt gekenmerkt door een hoge kwaliteit, moderne vorm en elk
ontwerp, de mogelijkheid om de OSD-meter in het station te installeren
zonder extra kast. Snel laadstation. Standaard puntvermogen is
afhankelijk van de vereisten en kan variëren van 3,7 kW tot 22 kW. Het
totale maximale vermogen van het station is maximaal 88 kW.
Eenvoudige bediening van het station wordt uitgevoerd met behulp van
RFID-kaarten, Smart RFID Control OS een sleutel, code of applicatie voor
een mobiele telefoon die de gebruiker verbindt met het station en het
systeem van de infrastructuurbeheerder. Het EVB Advertentie AC-station
is gemonteerd op een eerder ingebedde specifieke plaat of betonnen
fundering. Alle parameters en apparatuur worden afzonderlijk
geselecteerd.

UITRUSTING
Behuizing: staal, aluminium in beschermingsklasse I of II (elke kleur) In het
voorste en achterste deel, gehard glas, 5-6 mm dik, permanent ingebed,
bedrukt of bedekt met folie (elke afbeelding). De behuizing is geplaatst op
een aluminium voetstuk bevestigd aan een plaat of betonnen fundering.

Voeding: bodem, 6-95 mm²
Puntlaadvermogen: 3,7 kW; 7,4 kW; 11 kW; 22 kW, 43 kW met
AC-vermogen

Laadpuntconnectoren: max. 2 laadpunten, AC type 2-aansluiting, stekker
met type 2 of type-1 AC-stekker, laadkabel lengte tot 5 m, spiraal- of
rechte kabel, vergrendeling van de stekker in de aansluiting, automatische
vergrendeling van de stekker in het stopcontact.

Uitrusting: meting van energieverbruik op elk laadpunt en/ of
factuurmeting in de OSD-standaard, overspanning, overstroom,
reststroombeveiliging, spanningsisolatie, hoofdschakelaar, ventilatie en
verwarming.

Oplaadindicatie: LED's (RGB) die individueel weergeven laadfasen,
informatie op het aanraakscherm.

TECHNISCHE PARAMETERS

Interface: 8 of 10 inch resistief kleuren touchscreen resolutie tot

Netsnoer doorsnede [mm2]

1280x800.

Type stroomvoorziening

Toegang: open "inschakelen en opladen" - automatisch starten van
opladen, sleutel, knop, code, RFID-kaarten, applicatie, betaalkaarten,
vingerafdruk.

Communicatie: LAN/ GPRS/ 3G/ 4G
Managementplatform: RFID Smart Control OS, OCPP-protocol 1.6 J-SON
met het Aurora OS-systeem (mobiele applicatie, station beheersysteem).
Het station heeft toegang door API te bieden.

Multimedia: buitenscherm 55-75 inch (eenzijdig of tweezijdig), 4H UHD
3820x2160 met een platform voor advertentie-inhoud beheer op de
monitor, stadslicht met achtergrondverlichting als extra
advertentiemedium.

Aanvullende uitrusting: GPS-locator, groothoekcamera, wifitoegangspunt, communicatie met 112, temperatuursensor,
vochtigheidssensor, smogsensor.

Netwerkindeling

6-120mm2
3xL+N+PE
TN-S, TNC-S, TT

Nominale schakelspanning [V]

400+/- 10%

Nominale isolatiespanning [V]

500/690

Nominale frequentie [Hz]
Overspanningsweerstand [kV]

50/60
8

Nominaal aansluitvermogen [kW]

92

Nominale verbindingsstroom [A]

125

______________Technische eigenschappen__________________________
Type hoofdaansluiting
Type stekker
Lengte laadkabel [m]
Spanning [V]

Type-2, 230 V/16A
Type-2, type-1
4,8-5
230/400

Nominale laadstroom [A] AC

tot 32

Nominaal vermogen laadpunt [kW] AC

tot 22

Nominaal vermogen laadstation [kW] AC

tot 44, 88

Extra systeembeheeropties voor schermen: leeftijds- en
geslachtsherkenning, demografische analyse van doelgroepen, testen van
advertentie-effectiviteit, aanpassen van berichten aan de ontvanger,
meten van advertentiekijktijd, bepalen van klantemoties,
productherkenning, rapporteren van het aantal scans van specifieke
producten, integratie met herkenningsoptie leeftijd/ geslacht.

Accessoires: FB-betonplaat of FB-betonfundering, SO-beschermpaal, SP-

_____________ Fysieke eigenschappen____________________________
Afmetingen (H x B x D) [mm]
Behuizing
Beschermingsklasse
Beschermingsgraad IP/IK

parkeerafscheider, laadkabels.

Gewicht [kg]

Diensten: BlueWorldCharger biedt diensten op het gebied van: selectie

Luchtvochtigheid [%]

van oplossingen en ontwerp van laadinfrastructuur, constructie- en
installatie-infrastructuur, assemblage van laadstations, markering van
parkeerplaatsen, voorbereiding van technische en
acceptatiedocumentatie voor UDT.

Werktemperatuur [°C]
Geluidsniveau [dB]
Montage

2200/906/330
Staal,aluminium
I/II
54/10
500
-30 tot +55
95
<10
4 x fi10

__________________Belgische en Europese Normen __________________
NBN-EN-61851-1_2011E;
NBN-EN-61851-22:2002;
NBN-EN 61439-1:2011;
NBN-EN 61439-3:2012;
NBN-EN 61439-5:2015;
NBN-EN 50274:2004;
NBN-EN 62208:2006;
NBN-EN 05163;
NBN-EN 60695;
NBN-EN ISO 14040:2009;
NBN-EN ISO 14044:2009;
NBN-EN 62196-1:2015-05;
NBN-EN 62196-2:2017-06;
NBN-EN ISO/IEC 14443;
NBN-EN ISO/IEC 15693;
NBN-EN 61000-6,
________________Technische tekening_____________________________
Getoonde afmetingen, tolerantie +/- 5 mm

MAX
DC

EVB MAX DC

GEBRUIK
Het EVB max DC-station is bedoeld voor installatie in openbare ruimtes,
bijv. Benzinestations, parkeerplaatsen op snelwegen en grote wegen,
straten, stadsparkings, bovengrondse parkeergarages van commerciële of
handelsvoorzieningen.

Het wordt gekenmerkt door een hoge kwaliteit, moderne vorm en elk
ontwerp. Eenvoudige bediening van het station wordt gedaan met behulp
van RFID-kaarten, RFID Smart Control OS, een code of applicatie voor een
mobiele telefoon die de gebruiker verbindt met het station en het systeem
van de infrastructuurbeheerder.
Het EVB max DC-station is gemonteerd op een eerder ingebedde
specifieke plaat of betonnen fundering. Alle parameters en apparatuur

ALGEMENE KENMERKEN
Het EVB max DC-laadstation is een supersnel DC-laadstation -

worden afzonderlijk geselecteerd.

UITRUSTING

"supercharger", die is uitgerust met 1 tot 4 DC- en AC-laadpunten. Het
station heeft een keuze aan laadpunttype: DC-laadkabel met CCS-2-

EVBmax DC: station voor maximaal 3 uitgangen (3 oplaadpunten), voor

stekker met 50, 100, 150k W vermogen, DC-laadkabel met CHAdeMO-

gelijktijdig opladen met volledig of gedeeld vermogen, vrijstaand
gemonteerd op een plaat of betonnen fundering.

stekker met 25, 50k W-vermogen, AC type-2-aansluiting met 22 kW
vermogen; 43 kW of AC-laadkabel met stekker van type 2 met 22 kW
vermogen; 43 kW. Het totale maximale vermogen van het station is
maximaal 250 kW.
EVB max DC kan een elektrische auto in enkele tientallen minuten
opladen. Dit is dus een enorme tijdsbesparing voor de weggebruikers die
slechts een korte stop plannen. De lengte van DC-kabels is maximaal 7
meter lang, AC-kabels maximaal 5 meter lang.
Contactdozen met stekkers kunnen in elke configuratie worden gebruikt.
Bovendien is de constructie van het hele station gemaakt van
hoogwaardige aluminium profielen. Elementen van gehard glas werden
ook geïnstalleerd, wat een geweldig medium is voor alle arrangementen
of grootformaat reclamestickers. De behuizing is gemaakt van aluminium
bedekt met een kleurrijke vernis of kunststof die bescherming klasse II
(REM2-technologie) garandeert, wat een veilig gebruik garandeert.

Behuizing: staal, aluminium in beschermingsklasse I of II (elke kleur). In
het voorste en achterste deel, gehard glas, 5-6 mm dik, permanent
ingebed, bedrukt of bedekt met folie (elke afbeelding). De behuizing is op
een aluminium voetstuk gemonteerd.

Voeding: bodem, 35-240 mm²
Puntlaadvermogen: 25 kW, 50 kW, 100 kW, 150 kW gelijkstroom DC, 3,7
kW; 7,4 kW; 11 kW; 22 kW, 43 kW met wisselstroom AC.

Laadpunten connectoren: max. 3 laadpunten; CCS 2-stekker met kabel
(Combo-2) Combo T2, CHAdeMO-stekker met kabel (JEVS G105), AC type
2-aansluiting, stekker met type 2 of type-1 AC-stekker, laadkabellengte tot
5 m, spiraalkabel of eenvoudig, de stekker in het stopcontact
vergrendelen, de stekker automatisch in het stopcontact vergrendelen.
Uitrusting: meting van energieverbruik op elk laadpunt, overspanning,
overstroom, bescherming tegen reststroom, spanningsisolatie,
hoofdschakelaar, compensatie van reactief vermogen, ventilatie en
verwarming.

Oplaadindicatie: Led (RGB) diodes die individuele ladingen weergeven,
informatie op het aanraakscherm.

TECHNISCHE PARAMETERS

Interface: 8 of 10 inch kleurbestendig touchscreen met een resolutie
van maximaal 1280x800.

Toegang: open "inschakelen en opladen" - automatisch starten van
opladen, sleutel, knop, code, RFID-kaarten, applicatie, betaalkaarten,
vingerafdruk. Communicatie: LAN / GPRS / 3G / 4G

Managementplatform: RFID Smart Control OS, OCPP-protocol 1.6 J-SON
met het Aurora OS-systeem (mobiele applicatie, station beheersysteem).
Het station heeft toegang door API te bieden.

Multimedia: 10 inch touchscreen of 15 inch scherm.
Aanvullende uitrusting: GPS-locator, groothoekcamera, wifitoegangspunt, communicatie met 112, temperatuursensor,
vochtigheidssensor, smogsensor.

Netsnoer doorsnede [mm2]

TN-S, TNC-S, TT

Nominale schakelspanning [V]

400 +/- 10%

Nominale isolatiespanning [V]

500/690

Nominale frequentie [Hz]

50/60

Overspanningsweerstand [kV]

8

Nominaal aansluitvermogen [kW]

250

Nominale verbindingsstroom [A]

250, 400, 630

______________Technische eigenschappen__________________________
Type hoofdaansluiting

parkeerscheider, laadkabels.

Type stekker

oplossingen en ontwerp van laadinfrastructuur, bouw en installatie,
installatie van laadstations, markering van parkeerplaatsen, voorbereiding
van technische en acceptatiedocumentatie voor UDT.

3xL+N+PE

Netwerkindeling

Accessoires: FB-betonplaat of FB-betonfundering, SO-beschermpaal, SPDiensten: Blueworldcharger biedt diensten op het gebied van: selectie van

35-240mm2

Type stroomvoorziening

Type-2, 230 V/16A
CCS-2, CHAdeMO, Type-2, Type-1

Lengte laadkabel [m]

4,8-5

Spanning [V]

230/400VAC, 50-500V DC

Efficiëntie [%] van de DC-connector

>96

Laadstroom nominale stroom_[A] DC

tot 125

Nominaal vermogen van het laadpunt [kW] DC

tot 150

Laadstroom nominale stroom[A] AC

tot 32

Nominaal vermogen van het laadpunt [kW] AC

tot 22

Nominaal vermogen van station [kW] AC

tot 43

_____________ Fysieke eigenschappen____________________________
Afmetingen (H x B x D) [mm]

2000/600/800,
1930/900/800

Behuizing

aluminium

Beschermingsklasse

I/II

Beschermingsgraad IP/IK

54/10

Gewicht [kg]

tot 800

Werktemperatuur [°C]

-30 tot +55

Luchtvochtigheid [%]

95

Geluidsniveau [dB]

<45

Montage

4 x M12

__________________Belgische en Europese Normen __________________
NBN-EN-61851-1_2011E;

NBN-EN-61851-22:2002;

NBN-EN 61439-1:2011;

NBN-EN 61439-3:2012;

NBN-EN 61439-5:2015;

NBN-EN 50274:2004;

NBN-EN 62208:2006;

NBN-EN 05163;

NBN-EN 60695;

NBN-EN ISO 14040:2009;

NBN-EN ISO 14044:2009;

NBN-EN 62196-1:2015-05;

NBN-EN 62196-2:2017-06;

NBN-EN 62196-3:2015-02;

NBN-EN ISO/IEC 14443;

NBN-EN ISO/IEC 15693;

NBN-EN 61000-6
________________Technische tekening_____________________________
Getoonde afmetingen, tolerantie +/- 5 mm

ADVERT
DC

EVB MAX ADVERT DC

GEBRUIK
Het maxAdvert DC EVB-station is ontworpen voor installatie in openbare
ruimtes, bijv. Benzinestations, parkeerplaatsen op snelwegen grote wegen,
straten, stadsparkings, bovengrondse parkeergarages van commerciële of
handelsvoorzieningen.

ALGEMENE KENMERKEN
EVB max Advertentie DC-laadstation is het enige supersnelle DClaadstation - "supercharger +", dat is uitgerust met buitenreclamemedia.
Het station heeft multimediaschermen geïnstalleerd met een grootte van
55 tot 75 inch, wat elektronische advertentieruimte is. Het station heeft
een keuze aan laadpunttype: DC-laadkabel met CCS-2-stekker met
vermogen 50.100, 150 kW, DC-laadkabel met CHAdeMO-stekker met
vermogen 25, 50 kW, AC-contactdoos type 2 met 22 kW; 43 kW of AClaadkabel met stekker van type 2 met 22 kW vermogen; 43 kW Het
maximale vermogen van het totale station is maximaal 250 kW.
EVB maxAdvert DC kan een elektrische auto binnen enkele tientallen
minuten opladen. Het is dus een enorme tijdsbesparing voor de
weggebruikers die slechts een korte stop plannen.
De lengte van DC-kabels is maximaal 7 meter lang, AC-kabels maximaal 5
meter lang. Contactdozen met stekkers kunnen in elke configuratie
worden gebruikt. De advertentieruimte bevindt zich aan beide zijden van
de lader voor elektrische auto's op een manier die het gebruik van
commerciële ruimte maximaliseert.
Het installeren van EVB max AdvertDC-station geeft een enorme reclame
boost aan uw product of boodschap. Installaties gebeuren op
verschillende plaatsen:
- Openbare ruimtes
- Drukke parkeerplaatsen
- Industrieterreinen
- Etc…
De consument kan tijdens het opladen van zijn elektrische auto de
boodschap die u wenst uit te dragen in zich opnemen. Deze boodschap is
natuurlijk ook merkbaar voor andere potentiële ontvangers.
Met het maxAdvert DC EVB-station als modulair station kunt u nog steeds
upgraden met extra functies, waaronder een WiFi-punt, dat de wachttijd
voor een volledige lading van de auto of monitoring vergemakkelijkt, om
de veiligheid te waarborgen.

Bovendien is de constructie van het hele station gemaakt van
hoogwaardige aluminium profielen. Elementen van gehard glas werden
ook geïnstalleerd, wat een geweldig medium is voor alle arrangementen of
grootformaat reclamestickers. De behuizing is gemaakt van aluminium
bedekt met een kleurrijke vernis of kunststof met beschermingsklasse 2
(REM2-technologie), wat een veilig gebruik garandeert. Het wordt
gekenmerkt door hoogwaardige afwerking, moderne vorm en elk ontwerp.
Eenvoudige bediening van het station wordt gedaan met behulp van RFIDkaarten, RFID Smart Control OS, een code of applicatie voor een mobiele
telefoon die de gebruiker verbindt met het station en het
infrastructuurbeheersysteem. Het maxAdvert DC EVB-station is
gemonteerd op een eerder ingebedde specifieke plaat of betonnen
fundering. Alle parameters en apparatuur worden afzonderlijk
geselecteerd.

UITRUSTING

EVBmax AdvertDC: station voor maximaal 3 uitgangen (3 oplaadpunten),
voor gelijktijdig opladen met volledige of gedeelde stroomvoorziening,
vrijstaand gemonteerd op een plaat of betonnen fundering.
Behuizing: staal, aluminium in beschermingsklasse I of II (elke kleur) In het
voorste en achterste deel, gehard glas, 5-6 mm dik, permanent ingebed,
bedrukt of bedekt met folie (elke afbeelding). De behuizing is op een
aluminium voetstuk gemonteerd.
Voeding: bodem, 35-240 mm²
Puntlaadvermogen: 25 kW, 50 kW, 100 kW, 150 kW DC, 3,7 kW; 7,4 kW;
11 kW; 22 kW, 43 kW met wisselstroom AC.
Laadpunten connectoren: max. 3 laadpunten; CCS 2-stekker met kabel
(Combo-2) Combo T2, CHAdeMO-stekker met kabel (JEVS G105), AC type
2-aansluiting, stekker met type 2 of type-1 AC-stekker, laadkabellengte tot
5 m, spiraalkabel of recht, stekker in het stopcontact, automatische
vergrendeling van de stekker in het stopcontact.

Uitrusting: meting van energieverbruik op elk laadpunt en, overspanning,
overstroom, bescherming tegen reststroom, spanningsisolatie,
hoofdschakelaar, compensatie van reactief vermogen, ventilatie en
verwarming.
Oplaadindicatie: LED's (RGB) met de afzonderlijke fasen van het opladen,
informatie op het aanraakscherm.

TECHNISCHE PARAMETERS
Netsnoer doorsnede [mm2]

35-240mm2

Type stroomvoorziening

3xL+N+PE

Netwerkindeling

TN-S, TNC-S, TT

Nominale schakelspanning [V]

400+/- 10%

Interface: 8 of 10 inch kleurbestendig touchscreen met een resolutie tot
1280x800.

Nominale isolatiespanning [V]

500/690

Toegang: open 'inschakelen en opladen' - automatisch starten van
opladen, knop, code, RFID-kaarten, applicatie, betaalkaarten,
vingerafdruk. Communicatie: LAN / GPRS / 3G / 4G

Overspanningsweerstand [kV]

Managementplatform: RFID Smart Control OS, OCPP 1.6 J-SON-protocol
met Aurora OS (mobiele applicatie, station beheersysteem). Het station
heeft toegang door API te bieden.

Nominale frequentie [Hz]

50/60
8

Nominaal aansluitvermogen [kW]

250

Nominale verbindingsstroom [A]

250, 400, 630

______________Technische eigenschappen__________________________
Type hoofdaansluiting

Type-2, 230 V/16A

Type stekker

CCS-2, CHAdeMO,Type-2, Type-1

Lengte laadkabel [m]
µ

4,8-5

Spanning [V]

230/400VAC, 50-500V DC

Efficiëntie [%] van de DC-connector

>96

Laadstroom nominale stroom_[A] DC

tot 125

Nominaal vermogen van het laadpunt [kW] DC

tot 150

Laadstroom nominale stroom[A] AC

tot 32

Nominaal vermogen van het laadpunt [kW] AC

tot 22

Nominaal vermogen van station [kW] AC

tot 43

_____________ Fysieke eigenschappen____________________________
Afmetingen (H x B x D) [mm]

2000/600/800,
1930/900/800

Behuizing

aluminium

Beschermingsklasse

I/II

Beschermingsgraad IP/IK

54/10

Gewicht [kg]

tot 800

Werktemperatuur [°C]

-30 tot +55

Luchtvochtigheid [%]

95

Geluidsniveau [dB]

<45

Montage

4 x M12

________________Installatievoorschriften__________________________
NBN-EN-61851-1_2011E;
NBN-EN 61439-1:2011;
NBN-EN 61439-5:2015;
NBN-EN 62208:2006;
NBN-EN 60695;
NBN-EN 62196-2:2017-06;
NBN-EN ISO/IEC 14443;
NBN-EN ISO 14040:2009;

NBN-EN-61851-22:2002;
NBN-EN 61439-3:2012;
NBN-EN 50274:2004;
NBN-EN 05163;
NBN-EN 62196-1:2015-05;
NBN-EN 62196-3:2015-02;
NBN-EN ISO/IEC 15693;
NBN-EN ISO 14044:2009;

________________Technische tekening_____________________________
Getoonde afmetingen, tolerantie +/- 5 mm

INBOX

EVB INBOX

UITRUSTING
INBOX: meerpaal ontworpen voor het opladen van kleine elektromobiliteit
(fietsen, steppers, scooters), minder dan 3,7 kW en multimedia-apparaten
met behulp van USB-kabels en inductie. Gebruikt voor stroom- en
watertoevoer naar jachthavens.

ALGEMENE KENMERKEN

Behuizing: staal, aluminium in beschermingsklasse I of II (elke kleur). Het
bovenste gedeelte heeft permanent ingebed gehard glas, 2-3 mm dik,
bedrukt of bedekt met folie (grafische afbeeldingen).
Puntlaadvermogen: 0,018 - 11 kW met AC-stroom

INbox: een post ontworpen voor het opladen van lage elektromobiliteit,
bijv. Vervoermiddelen zoals scooters, fietsen of elektrische steppers, waar
een laag vermogen en een eenfasig voedingssysteem vereist is. De palen
zijn gemaakt van duurzame aluminium profielen in elke kleur en elk
ontwerp. INbox kan tegelijkertijd tot 8 aangesloten apparaten opladen.
INbox M: de post wordt gebruikt om multimedia-apparaten (telefoons,
tablets) op een traditionele manier op te laden via USB-poorten en via
inductieladen. Ideaal voor gebruik in marketing en reclame, buiten of
binnen het gebouw. De behuizing maakt elke branding en grafische
weergave mogelijk.
INbox H: INbox H-paal om de functionaliteit van INbox en INbox M te

Laadpunten connectoren:
Inbox - 2-4 x stopcontact 230V / 16A; Inbox M - 2-4 x USB 2.0 Aaansluiting 12V / 3.1A, 1-2 x 3in1 USB-kabel (USB TYPE-C, micro-USB,
appel) 0,5 m 12 V / 3 A, 1 x snel draadloos opladen 9 V / 1 A inductielader;
Inbox H - 2 x 230V / 16A-aansluiting, 2x USB 2.0 A-aansluiting 12V / 3.1A, 1
x 3in1 USB-kabel (USB TYPE-C, micro-USB, appel) 0,5 m 12V / 3A, 1 x snel
draadloos opladen 9 V / 1 A inductielader; Inbox W - 1-2 x 230V / 16Aaansluiting, 1-2 x 400V / 16A-aansluiting, 1-2 x waterkraan
Uitrusting: energieverbruiksmeting, overspanning, overstroom,
reststroombeveiliging, stroomverbruik meter, watermeter

combineren, waarmee kleine elektromobiliteit en multimedia-apparaten

Laadindicatie: niet aanwezig.

kunnen worden opgeladen. De perfecte oplossing voor plaatsen waar we

Interface: niet aanwezig

een elektrische fiets moeten huren, maar tegelijkertijd onze telefoon
moeten opladen.

Toegang: open, RFID-kaarten, applicatie

INbox W: Energie- en mediadistributiepost voor jachten en boten.

Communicatie: RFID Smart Control OS (LAN / GPRS / 3G / 4G),
OCPP 1.6 J-SON, Aurora OS

Ontworpen voor installatie in jachthavens van verschillende grootte. De
pijler maakt het mogelijk om de benodigde elektriciteit en zoet water te
leveren tijdens het stoppen van schepen. Aluminium behuizing bedekt met
een laag beschermende vernis is bestand tegen vocht en zonlicht.
Duurzame en lichtgewicht constructie maakt eenvoudige montage op het
platform mogelijk (houten, beton of metaal).

Multimedia: niet van toepassing
Aanvullende uitrusting: niet beschikbaar
Accessoires: 1 x FB betonplaat, SO-beschermpaal

TECHNISCHE PARAMETERS

________________Fysieke eigenschappen___________________________
Afmetingen (H x B x D) [mm]

tot 1200/200/200

Behuizing
____________________Type________________________________

Oplaadpunt voor lage elektromobiliteit en multimedia-apparaten

staal, aluminium

Beschermingsklasse
Beschermingsgraad IP/IK

I/II
65/10

Gewicht [kg]

10-15

Werktemperatuur [°C]

-30 tot +55

Luchtvochtigheid [%]
__________________ Model/Benaming _________________________

95

Geluidsniveau [dB]

<10

Montage

4 x fi10

Inbox/IO, IS, IM - oplaadstang voor lage elektromobiliteit
Inbox M / IMO, IMS, IMM - oplaadstang voor multimedia-apparaten
Inbox H / IHO, HIS, IHM - oplaadstaaf voor kleine elektromobiliteit en
multimedia-apparaten.
__________________Belgische en Europese Normen __________________

Inbox W - paal voor jachthavens
Nominale isolatiespanning [V]

500/690

Nominale frequentie [Hz]

50/60

NBN-EN 61439-1:2011

8

NBN-EN 61439-3:2012

Overspanning bestand tegen spanning [kV]
Nominaal aansluitvermogen [kW]
Nominale aansluitstroom [A]

250
250, 400, 630

NBN-EN 61439-5:2015-02
NBN-EN 62208:2006
NBN-EN 05163

__________________________Gebruik__________________________

NBN-EN 60695-11-10:2014-02
NBN-EN ISO 14044:2009
NBN-EN 62196-1:2015-05

Openbare bijeenkomst, commerciële voorzieningen, wachtruimtes,
sportfaciliteiten, parken, toeristische routes, gemeentelijke gebieden,
recreatiegebieden, jachthavens, jachthavens

________________Technische tekening_____________________________

_____________Technische parameters van de voeding______________
Doorsnede van het netsnoer [mm2]
Type stroomvoorziening

2,5-16mm2
L + N + PE / 3Xl + N + PE

Netwerkindeling

TN-S, TNC-S, TT

Nominale schakelspanning [V]

230/400 (+/- 10%)

Nominale isolatiespanning [V]

500/690

Nominale frequentie [Hz]

50/60

Overspanning weerstaat spanning [kV]

8

Aangesloten nominaal vermogen [kW]

3,7-11

Nominale aansluitstroom [A]

16

_________________Technische eigenschappen____________________
Type hoofdaansluiting
Type stekker

230V/16A, 400V/16A, USB 2.0A 12V/3,1A

USB 3in1 (USB type C, micro USB, Apple) 0,5m 12V/3A

Snelle inductie van draadloos opladen
Lengte laadkabel [m]

9V / 1A
0,5

Spanning [V]

230/400

Laadstroom nominale stroom_[A] DC

tot 16

Nominaal vermogen van het laadpunt [kW] DC

tot 11

Nominaal vermogen van station [kW] AC
Type kraan

Getoonde afmetingen, tolerantie +/- 5 mm

tot 16
Chroom 1/2”

200 mm

200 mm

EVB ACCESSOIRES

ALGEMENE KENMERKEN

Het brede assortiment accessoires omvat montage-elementen voor EVB-stations en andere hulpproducten voor het aanpassen van
parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen.
Het opladen van de "elektriciteit" is niet mogelijk zonder een correct geselecteerde laadkabel.
BlueWorldCharger en PRE Edward Biel biedt alle soorten kabels van de hoogste kwaliteit en draagbare thuisladers voor elektrische voertuigen
en hybride plug-ins.
Ongewone accessoires worden gemaakt voor individuele bestellingen.

BETONPLATEN EN STICHTIGEN

Naam

Betonplaat FB1004501

Betonplaat FB1004503

Concrete Fundering FB1004502

500x500x80

800x1200x100

500x500x1000

Vertoning

Dimensie
(B/D/H) mm

Beschrijving van de
apparatuur

EVB - Model

- Betonplaat met 80 mm
inlaatopening voor de
voedingskabel ;
- 4 x fi10 draadstang 180 +
200 mm lang,
indringplaten bedoelt
voor het bevestigen van
het laadstation en voor
het maken van een
betonnen dekvloer
EVB Inbox, EVB Wallbox 1M AC, EVB
Wallbox 2M AC,
EVB 1M AC, EVB 2M AC

- Plaat van gewapend beton met
- Versterkte betonnen fundering met 80 mm
een 110 mm inlaatopening voor de inlaatopening voor de stroomkabel;
voedingskabel;
- 4x draadstang fi10-12 met
- 4x draadstang fi10-12 met
een lengte van 180 mm.
een lengte van 180 mm.

EVB 2M AC, EVB Advert AC,
EVBmax DC, EVBmax Advert DC

EVB Inbox, EVB Wallbox 1M AC, EVB Wallbox
2M AC, EVB 1M AC, EVB 2M AC,
EVB Advert AC, EVBmax DC, EVBmax
Advert DC

CONSTRUCTIE

Naam

Constructie FA10045502

Constructie FA10045503

Dimensie
( B/D/H ) mm

360x102/204x1500

490x102/204x1800

Materiaal

Gepoedercoat Aluminium

Gepoedercoat Aluminium

Vertoning

Omschrijving van de
apparatuur

- Ondersteuningsstructuur voor het wijzigen van de
montagemethode van het EVB Wallbox-station van de
wandversie naar de vrijstaande versie.
- Toegang tot kabelinvoer – vanaf de
achterkant van de structuur
- 3 x slot met sleutel
- 5x10-25mm2 klemmenstrook.
- Voor installatie op een betonnen plaat of
fundering
- IP/IK: 54/10

EVB - Model

- Ondersteuningsstructuur voor het wijzigen van de
montagemethode van het EVB Wallbox-station van de
wandversie naar de vrijstaande versie.
- Toegang tot kabelinvoer – vanaf de achterkant
van de structuur
- 3 x slot met sleutel
- 5x10-25mm2 klemmenstrook.
- Voor installatie op een betonnen plaat of
fundering
- IP/IK: 54/10

EVB Wallbox 1M AC

EVB Wallbox 2M AC

DRAAGBARE LAADSTATIONS

Naam

Laadstation
Draagbaar 16A
Mode2 met een
stekker type1

Laadstation
Draagbaar 32A
Mode2 met een
stekker type1

Laadstation
Draagbaar 16A
Mode2 met een
stekker type2

Laadstation
Draagbaar 32A
Mode2 met een
stekker type1/2

Laadstation
Draagbaar 32A
Mode2 met een
stekker type2

5

5

5

5

5

Vertoning

Lengte (m)

Stekker: CEE

Beschrijving van
de apparatuur

Stekker:
Stekker:
Stekker: CEE
Schuko 230V
230V
Schuko 230V,
Parameters: 16A/230V Parameters: 32A/230V Parameters: 16A/230V
1 fase
Moc: 11kW

1 fase
Moc: 22kW

1 fase Uitusting: timer,
RCD, LCD Moc: 3,6kW

Stekker: CEE 230V,
Parameters:
32A/230V 1 fase
Uitrusting: timer,
RCD,LCD
Moc: 7kW

380V,
Parameters:
32A/380V 3
fase
Uitrusting: timer,
RCD, LCD
Moc: 22kW

EVB SERVICES

SERVICE
BlueWorldCharger biedt diensten met betrekking tot het ontwerp, de selectie en de implementatie van turnkey-laadinfrastructuur volgens de
principes van het ontwerp met gelijktijdige levering van EVB-laadstations.
De reikwijdte van de uitgevoerde werkzaamheden:
- technisch overleg over onder andere selectie van geschikte aansluitcapaciteit, verkrijgen van geschikte vergunningen

andere

bereiken;
- energie-audit bij de selectie van passende oplossingen in het kader van de infrastructuur voor het opladen van elektrische voertuigen.

Technische en economische analyse van noodzakelijke investeringswerken;

- ontwerp, uitgebreide service op het gebied van uitvoering van een constructieontwerp, aanpassingsontwerp, gedetailleerd ontwerp, as-

built documentatie;

- elektrische metingen samen met het opstellen van meetrapporten;
- elektrische aanneming op het gebied van lokale visie, documentatie-analyse, kostenraming en elektrische en bouwwerkzaamheden zelf;
- voorbereidende werkzaamheden voor het installeren van het laadstation, inclusief het leggen van funderingen, het voorbereiden van de

elektrische installatie;

- installatie van de geleverde laadstations;
- inbedrijfstelling en configuratie van het laadstation;
- as-built metingen bevestigd door het eindrapport;
- opleiding van personeel in het bedienen van het laadstation;

- garantie en service na garantie van de geleverde laadstations, onder andere; deur-tot-deur service of een
- ontwerpdiensten op het gebied van stationsontwerp
- samenwerking met grafisch ontwerpers en architecten;
- beheerservice voor de opgebouwde laadstationinfrastructuur.

vaste responstijd;

Een platform voor het beheren van advertentie-inhoud
op de monitor voor EVB ADVERB stations

RECLAME INHOUD

Specificaties
Operating System: Android 6.0
Ondersteunende talen: Multi-Language
CPU: RK3229, 28nm Quad core Cortex A7

Type/Aanduiding: Digital Signage Android Player

GPU: ARM Mali-400 GPU
Naam: Software voor extern contentbeheer op de monitor

Korte omschrijving: Met de software kunt u de inhoud op de monitor overal beheren
met internettoegang - log gewoon in op de juiste website, u kunt films, foto's,
websites, RSS-bars, externe inhoud verzenden, het scherm verdelen in een willekeurig
aantal schermgebieden van elke grootte en positie, en vele andere mogelijkheden.

Het grote voordeel van Central Stacks : is dat de server zich in de Cloud bevindt, zodat
de klant deze niet aan zijn zijde hoeft te installeren en te onderhouden en dus inhoud
op alle verbonden media kan beheren vanaf elke locatie en elk apparaat na inloggen
op de server via een webbrowser .

SD RAM: DDR3 2GB
Flash: Nandflash 16GB
Netwerk: IEEE 802.11 b/ g/n 2.4G
Module: WiFi RTL8723BS
Stroomvoorziening: OC 5V/2A 3.5mm OC-in
Gewicht: 0.5kg
Afmeting: 118x118x27mm
Ondersteunende formaten
Audio: MPl, MP2, MP3, WMA, OGG, AAC, M4A, FLAC, APE,
AMR, RA, WAV, etc
Audio uitgang: HDMI Data Output, Audio R/L

Ons Boekhoudmodel voor Central Stacks - licenties: het is ook heel eenvoudig en
transparant in tegenstelling tot veel andere systemen op de markt, omdat de prijs van
de jaarlijkse licentie al alle kosten omvat die de klant maakt voor het systeem, inclusief
serveronderhoud enz., zodat de klant in elke fase van het project precies weet hoeveel
het zal zijn het kostte om het DS-netwerk uit te breiden met nieuwe installaties.

Video:DIVD/DIVX/REAL8/9/10,RV,RM,RMVB,PMP,FLV,
MP4, M4V, VOB, VP6, VP8 2160P @ 24fps
Videocodec: H.264, H.265, VP8, MVC (1080P)
Software
Ondersteuning : Ondersteuning Google Play & APK install
DLNA,
Miracast: Ondersteuning DLNA, Miracast
Uitgangen
HDMI:1*HDMI1.4CEC
USB: 4* USB 2.0
Geheugenkaart: 1 *TF card
SPDIF: 1 * SPDIF output ingang
Power supply: 1 * DC Jack LAN:1*
RJ4510/lOOMbps
IR 1: * Ontvanger IR

Overige eigenschappen
Werktemperatuur: 0 ~ 70°C
Omgevingstemperatuur: -10 ~ 70°C
Toelaatbare luchtvochtigheid: 5%-90%
Certificaten: CCC, CE, FCC, Wi-Fi

Digital signage player met
versterker

HDMI kabel

afstandsbediening

Laadstation Managementsystemen

PLATFORM VOOR HET BEHEER VAN EVB-STATIONS
Het Elocity-platform is bedoeld voor toekomstige eigenaren en beheerders van
laadinfrastructuur. In overeenstemming met de wet op elektromobiliteit en alternatieve
brandstoffen maakt het Elocity-platform de verkoop van laaddiensten voor elektrische
auto’s mogelijk.
Elektromobiliteitswet en wettelijke vereisten.
De in 2018 aangenomen wet inzake elektromobiliteit en alternatieve brandstoffen heeft
aanzienlijke veranderingen geïntroduceerd voor de markt voor infrastructuur voor
alternatieve brandstoffen, met name voor de oplaadinfrastructuur voor elektrische auto's.
Allereerst definieer ik de service voor het opladen van elektrische auto's, wat resulteert in
de afschaffing van de verplichting om een vergunning te hebben en voor de verkoop en
handel van elektriciteit. De wet definieert ook nieuwe concepten. - rollen: laadstation
beheerder en dienstverlener. De exploitant is verantwoordelijk voor alle
uitrustingsaspecten van het laadstation en de aanbieder voor diensten die op dit station
worden geleverd zonder dat een contract hoeft te worden ondertekend.
Onder de verplichtingen die worden opgelegd aan exploitanten van openbaar beschikbare
laadstations zijn:
Veilig gebruik van het laadstation.
Sluiten van een contract voor de levering van elektriciteit voor de behoeften van het station
Rapportage van technische inspecties voordat het station wordt gestart of na reparatie
Naleving van technische vereisten beschreven in de verordening bij de wet uitgegeven door
UDT.
Het starten van de activiteit van ten minste één aanbieder van oplaaddiensten
Uitrusting van het laadstation met software voor het aanbieden van laaddiensten - in
overeenstemming met Act Rapportage en bijwerking van gegevens voor het
infrastructuurregister voor alternatieve brandstoffen Voordelen voor de eigenaar van het
laadstation als gevolg met een samenwerking van het Elocity platform:
Vergroten van de aantrekkelijkheid van de plaats - het laadstation "trekt" naar de locatie
van. Nieuwe ongebruikelijke klanten - bestuurders van elektrische auto's
Mogelijkheid om speciale aanbiedingen voor gasten te bouwen
Gratis, intuïtieve mobiele applicatie voor elektrische automobilisten: stations kaart met
navigatie-optie, actuele prijslijst en promoties. Toegang tot wagenpark klanten.
Marketingondersteuning-Proactieve bewaking van station werking en beheer op afstand
Toegang tot rapporten en statistieken online.
Technische ondersteuning voor eindgebruikers en station eigenaar.
Beheerderstoegang via een webbrowser vanaf elke computer of elk mobiel apparaat.
Volledige ondersteuning bij de uitvoering van wettelijke verplichtingen jegens UDT.

Elocity platformmogelijkheden
Elocity is een platform dat volledig voor een veilige
en stabiele service zorgt:

Commerciële laaddiensten
Technische configuratie
van het station.

Configuratie van het
commercieel station
Het laadstation markeren

Training en info over het
materiaal

Promotie van het
laadstation

UDT

Technische voorbereiding van het laadstation. Zorgen voor
communicatie op afstand en stationactivering op het Elocityplatform.
Zakelijke voorbereiding van het laadstation.
Voorbereiding van het aanbod, prijslijsten, uitnodiging
van gebruikers.
Voorbereiding van informatiemateriaal voor stationklanten
Training voor de stationservice. Voorbereiding en
beschikbaarstelling van de handleiding voor de
stationsbeheerder.
Persbericht op sociale netwerken voor bestuurders van
elektrische auto’s over het starten van het station.
Voorbereiding promotionele aanbiedingen *.
Voorbereiding van registratiedocumenten voor UDT en testen van
verzending nar EIPA.*

Beheer van laadstations vanop afstand
Monitering van de
laadstations

Proactieve, 24-uurs technische monitoring van het laadstation
voor de beschikbaarheid van laaddiensten, verbinding met het
platform en elektriciteit.

Technische
ondersteuning

Technische ondersteuning voor de stationeigenaar, gebruikers
en klanten van het station. Telefonische en emailondersteuning.te behouden.

Diagnostik

Een reeksprocedures die beschrijven hoe te reageren op een fout.
Dit om de hoogste beschikbarheid van stations te behouden

UDT rapportage

Online rapportageaan EIPA : stationstatus en huidige maximale
prijzen per laadpunt.

Aanbieder van laadservice
Promotie van het station

Stationpromotie in de mobiele applicatie Elocity. Communicatie
van de nieuwe locatie naar de database van Elocity-gebruikers
en fleet-klanten *.

Gratis mobiele applicatie

Toegang tot laadservies via een eenvoudige en intuïtieve
mobiele applicatie van Elocity. De Elocity applictie biedt ook
toegang tot laadhistorie promoties en bedrijfsvlootkaarten.

Beheer aanbiedingen

U kan verschillende mogelijkheden aanbieden en opdelen in
verschillende groepen van klanten

Betalingen

Betalingsondersteuning via een mobiele applicatie.
Mogelijkheid om betaalkaarten aan te sluiten in
afzonderlijke laadpalen.

Boekhouding voor elke
lading

Doorlopend voorbeeld van uw rekeningsaldo met de winst
van de laadservices op elk laadstation of groep van
laadstations.

Rapportering

GDPR naleving

Geavanceerd rapportagesysteem beschikbaar via een
webbrowser. Mogelijkheid om betalingen en kosten bij elk
station / groep laadstations te beheren.
Het beheer van de persoonlijke gegevens van gebruikers
wordt uitgevoerd in overeenstemming met de AVG en
Elocity* is volledig verantwoordelijk voor het beheer en de
verwerking van gegevens.

