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Instructies voor veiligheid en gebruik

Veiligheidsinstructies in deze handleiding

Deze handleiding bevat belangrijke informatie met betrekking tot de installatie en de 
veilige werking van de stations van het type eMH1 – EVSE 5X1 en EVSE 5X3. Lees 
en volg daarom strikt de aangegeven veiligheidsintructies.

In het bijzonder moeten alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen die in deze 
gebruiksaanwijzing staan beschreven in acht worden genomen. De bijbehorende pic-
togrammen hebben de volgende betekenis:

GEVAAR!  
Met dit symbool gemarkeerde paragrafen wijzen op elektrische spannin-
gen die een gevaar voor lijf en leden opleveren. Acties die met dit symbool 
zijn gemarkeerd mogen in geen enkel geval worden uitgevoerd.

OPGEPAST!  
Secties aangeduid met dit symbool wijzen op meer gevaren die tot scha-
de aan het toestel zelf of aan andere gebruikers kunnen leiden. Acties die 
met dit symbool zijn gemarkeerd, moeten worden uitgevoerd met speci-
ale zorg.

OPMERKING!  
Met dit symbool gemarkeerde paragrafen wijzen op andere belangrijke 
informatie en bijzonderheden die nodig zijn voor een succesvolle werking. 
Acties die met dit symbool zijn gemarkeerd, moeten worden uitgevoerd 
zoals nodig.

Veiligheidsinstructies aan het apparaat 

Aan het laadstation zijn er nog meer veiligheid- en bedieningsinstructies aangebracht. 
Deze pictogrammen hebben de volgende betekenis:

OPGELET!  
Lees in ieder geval eerst de gebruiksaanwijzing (dit document) voor het 
openen van de behuizing van uw eMH1-laadstation.

OPGELET!  
Na het openen kunnen er in het interieur van de behuizing gevaarlijke 
elektrische spanningen bestaan.
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OPGELET!  
Lees in ieder geval eerst de gebruiksaanwijzing (dit document) voordat u 
verdergaat.

Als dit laadstation door meerdere gebruikers wordt bediend, moet de inhoud van deze 
handleiding en in het bijzonder de veiligheidsintructies in elk geval aan elke individuele 
gebruiker worden doorgegeven. 

Algemene veiligheidsinstructies

Dit apparaat komt overeen met de aktuele stand van de techniek en voldoet aan alle 
veiligheidstechnische doelstellingen, richtlijnen en normen. De veiligheidsinstructies 
zijn bestemd om voor de goede werking in de praktijk te zorgen. Een overtreding en 
niet-naleving van de veiligheidsinstructies en aanwijzingen in deze handleiding alsme-
de het apparaat kan elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel als gevolg hebben.

Het is alleen toegestaan het apparaat in een technisch onberispelijke toestand te ge-
bruiken. Storingen die de veiligheid van personen of van het apparaat beïnvloeden, 
mogen alleen door geautoriseerd en gekwalificeerd vakpersoneel worden verholpen. 
Voor het geval dat u dienstverlening (zie volgende pagina) nodig heeft contacteer altijd 
eerst de verkoper via wie u het apparaat heeft gekocht.

Het geval van dienstverlening treedt op als bijvoorbeeld de aansluitkabel of de laadkop-
peling beschadigd zijn, wanneer vloeistoffen of objecten in de behuizing belanden, het 
apparaat was blootgesteld aan directe regen, is gevallen, niet goed werkt of anders 
beschadigd was.

Neem in acht in het bijzonder de volgende punten:

• Lees zorgvuldig deze handleiding.

• Bewaar deze instructies op een veilige en voor alle gebruikers van het apparaat altijd 
toegankelijke plaats.

• Neem in acht alle waarschuwingen.

• Volg alle aanwijzingen.

• Het is niet toegestaan het apparaat in de onmiddellijke nabijheid van stromend wa-
ter te gebruiken.

• Stel het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, warmteac-
cumulators, kachels of andere bronnen die overmatig hitte afgeven. 

• Stap niet op de aansluitkabel, knik de kabel niet en behandel stekkers en stopcon-
tacten voorzichtig.

• Gebruik alleen toebehoren die voor het apparaat bestemd is en door de fabrikant 
wordt aangeboden.

• Plaats geen containers met vloeistoffen op het apparaat, omdat deze kunnen omval-
len en in het apparaat belanden.
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Instructies voor gebruik / onderhoud

Neem in acht volgende instructies voor gebruik en onderhoud van uw eMH1-laadsta-
tion:

• Dit apparaat moet worden aangesloten op de aardleiding van het elektriciteitsnet.

• Zorg ervoor dat de nominale spanning en nominale stroom van het apparaat aan de 
voorwaarden van uw lokale stroomnet voldoet en het nominaal vermogen tijdens 
het opladen niet wordt overschreden. 

• Neem altijd in acht de plaatselijke veiligheidsvoorschriften voor het land waarin u het 
apparaat gebruikt.

• Om het apparaat volledig van het stroomnet los te koppelen moet de stroomverzor-
ging altijd door de aardlekschakelaar in het huis worden onderbroken.

• Neem in acht alle informaties en instructies van de fabrikant voor de montage en  
ingebruikname van het apparaat.

• Gebruik het apparaat niet in krappe ruimtes.

• Zorg ervoor dat de voorkap steeds gesloten is om onbevoegd openen van de be-
huizing te voorkomen. Houd de bijbehorende sleutel op een plaats die bekend staat 
voor alle geautoriseerde gebruikers.

• Onderneem in geen enkel geval veranderingen aan de behuizing of de interne aan-
sluitingen van het apparaat: Een overtreding schendt fundamenteel de garantievoor-
waarden en de garantie komt onmiddellijk te vervallen.

• Er zijn geen onderdelen aan het apparaat die door de gebruiker kunnen worden on-
derhouden.

• Het apparaat mag alleen door gekwalificeerd vakpersoneel worden gerepareerd en/of  
geinstalleerd.

OPGELET!  
Dit laadstation is uitsluitend bedoeld voor aansluiting op en gebruik van 
een nominale spanning van 230 of 230/ 400 V 50 Hz. De voedingsleidin-
gen kunnen onder of op het pleisterwerk worden geïnstalleerd, de kabel 
moet door de onderkant van het achterdeel van de behuizing in het appa-
raat worden ingevoerd (zie pagina 12).

• Gebruik uitsluitend een droge doek om het apparat te reinigen. Gebruik geen agres-
sieve reinigingsmiddelen, was of oplosmiddelen (zoals wasbenzine of verfverdun-
ner), omdat deze tot het vertroebelen van de displays op het apparaat kunnen leiden.

• Het laadstation mag in geen enkel GEVAL met een hogedrukreiniger of vergelijkbare 
apparaten worden gereinigd.

• De vast verbonden laadkabel van het eMH1-station dient regelmatig op beschadigde 
plekken of beschadigingen te worden geïnspecteerd. 
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GEVAAR!  
Als u schade aan de laadkabel of de aanvoerkabel opmerkt, moet u het 
apparaat onmiddellijk uitzetten. Contacteer dan een geautoriseerde 
dienstverlener of de winkel waar u het product heeft gekocht. Probeer 
in geen enkel geval mogelijke schade en storingen zelf te verhelpen of  
repareren!

• Bovendien gelden altijd de betreffende lokale voorschriften voor het gebruik van 
elektrische apparatuur.
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Inleiding

Gefeliciteerd met het aanschaf van uw eMH1-laadstation van ABL! 

Met dit laadstation uit onze serie "Electric Mobility Home" heeft u voor een innovatief 
en duurzaam product gekozen dat voor een bijzonder hoge veiligheid in werking met 
uiterst compacte afmetingen zorgt.

eMobility helpt om natuurlijke hulpbronnen te sparen en het milieu duurzaam te be-
schermen - en ABL is met de eMH1 productfamilie toonaangevende leverancier op 
dit gebied. De eMH1 combineert geavanceerd en aantrekkelijk design met intuïtieve 
functionaliteit: Afhankelijk van de behoefte kan de gebruiker tussen varianten met ver-
schillende functies kiezen die ontworpen zijn voor gebruik in private of semi-openbare 
ruimtes.

De laadstations van de eMH1-serie zijn voortdurend in ontwikkeling en voldoen altijd 
aan de geldende Europese richtlijnen en normen voor de laadbewerking van elektri-
sche voertuigen volgens IEC 61851-1-norm, modus 3

Als u meer over de specifieke informaties van uw laadstation wilt weten of informatie 
over beschikbare toebehoren of het leveringsprogramma van ABL nodig heeft, bezoek 
onze website op ... 

www.abl.de

Beschrijving van het product

Uw eMH1 laadstation zorgt voor een veilige en gemakkelijke lading van elektrische 
voertuigen in overeenstemming met IEC 61851-1, modus 3 Daarbij is de eMH1 in 
termen van circuit design, kabel diameters en aansluitstekker voor lage laadtijden aan-
gelegd.

Met al onze producten hechten we maximale belang aan de veiligheid voor de gebrui-
ker. Daarom bieden bijna alle eMH1-wallbox modellen een interne aardlekschakelaar 
voor foutstroom en/of een geïntegreerde DC-foutstroom detectie (afhankelijk van de 
variant). In combinatie met de beveiligingen van uw installatie en de foutstroom-veilig-
heidsschakelaar van uw elektrische voertuig zorgen deze maatregelen voor een doel-
treffende bescherming tegen kortsluiting, elektrische schokken en andere gevaren in 
de werking.

In het dagelijks gebruik is het eMH1 laadstation heel makkelijk te bedienen: Door de 
twee LED's aan de bovenkant van de behuizing zijn de actuele bedrijfstoestanden al-
tijd makkelijk af te lezen. In het geval van storing kunt u de oorzaak door een specifieke 
LED-foutcode aflezen, zonder de behuizing te openen. De toegang tot de interne scha-
kelapparatuur is via de sluitfunctie van de kap gecontroleerd - zo kunt u ervoor zorgen 
dat de behuizing alleen wordt geopend door geautoriseerde gebruikers.

Een gemeenschappelijk kenmerk van alle eMH1 modellen is de ruimtebesparende 
behuizing van duurzaam kunststof, wat de interne aansluitingen effectief tegen ex-
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terne invloeden en ongeoorloofde toegang beschermd. In principe moeten alle vari-
anten van de serie EVSE 5X1 en 5X3 door een gekwalificeerde elektrische specialist 
geïnstalleerd en in gebruik worden genomen: Uw plaatselijke verkooppartner spreekt 
graag de deskundige installatie op de gewenste locatie voor u af.

Identificatie van de productvariant

De eMH1 serie omvat verschillende varianten die mechanisch en/of elektrisch zijn ge-
optimaliseerd voor verschillende toepassingsprofielen. Voor de identificatie staat een 
product type etiket aan de achterkant van de afsluitbare kap van de behuizing in de 
buurt van de scharniers. Open voor ingebruikname de kap van de behuizing en contro-
leer aan de hand van het type etiket of het geïnstalleerde model in deze handleiding 
is beschreven.

(Afbeelding vergelijkbaar)

Voor de identificatie zijn met name het 
model (EVSE 5XX) en de hieronder 
vermelde waarden voor netaanslui-
ting (spanning, frequentie, stroom) 
relevant. 

In deze handleiding worden de volgende laadstations beschreven:

MODEL NETAANSLUITING VARIANT

EVSE 501 230 V 50 Hz 16 A

Permanent aangesloten kabel met een type 1 
stekker, interne foutstroom-veiligheidsschakelaar 
en DC foutstroom detectie, geïntegreerde teller, 
laadvermogen van 3,6 kW

EVSE 511 230 V 50 Hz 16 A

Permanent aangesloten kabel met een type 1 
stekker, interne foutstroom-veiligheidsschakelaar 
met toestemming van NISSAN EUROPE, S.A.S, 
laadvermogen van 3,6 kW

EVSE 531 230 V 50 Hz 30 A

Permanent aangesloten kabel met een type 1 
stekker, interne foutstroom-veiligheidsschake-
laar met toestemming van Nissan Europe, S.A.S, 
laadvermogen, echter 6,9 kW

EVSE 551 230 V 50 Hz 16 A
Permanent aangesloten kabel met een type 1 
stekker, interne foutstroom-veiligheidsschakelaar, 
geïntegreerde teller, laadvermogen van 3,6 kW

EVSE 561 230 V 50 Hz 16 A Permanent aangesloten kabel met een type 1 
stekker, laadvermogen van 3,6 kW

E5010001
15-11-23

EVSE501
230V  50Hz 16A
IP54
IEC 61851-1
IEC 61439-7 ACSEV

MADE IN GERMANY
ABL SURSUM Bayrische Elektrozubehör GmbH & Co. KG 
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MODEL NETAANSLUITING VARIANT

EVSE 503 230 V 50 Hz 16 A
Permanent aangesloten kabel met een type 2 
stekker, interne foutstroom-veiligheidsschakelaar, 
laadvermogen van 3,6 kW

EVSE 543 230 V 50 Hz 16 A

Permanent aangesloten kabel met een type 2 
stekker, interne foutstroom-veiligheidsschakelaar 
en DC foutstroom detectie, geïntegreerde teller, 
laadvermogen van 3,6 kW

EVSE 553 230/400 V 50 Hz 16 A

Permanent aangesloten kabel met een type 2 
stekker, interne foutstroom-veiligheidsschakelaar 
en DC foutstroom detectieb, laadvermogen van 
11 kW

EVSE 563 230/400 V 50 Hz 32 A Permanent aangesloten kabel met een type 2 
stekker, laadvermogen van 22 kW

EVSE 573 230 V 50 Hz 16 A Permanent aangesloten kabel met een type 2 
stekker, laadvermogen van 3.6 kW

OPGELET!  
De in deze handleiding vermelde informaties en technische specificaties 
hebben uitsluitend betrekking op de in deze handleiding genoemde vari-
anten en mogen in geen enkel geval op andere eMH1 modellen worden 
toegepast.

Levering en uitpakken

Uw eMH1 laadstation wordt geleverd met verschillende toebehoren die nodig zijn 
voor een correcte werking. Controleer daarom direct na het uitpakken of de volgende 
onderdelen zijn inbegrepen:

BESTANDDELEN HOEVEELHEID BESCHRIJVING

eMH1-laadstation 1
Laadstation, bestaande uit behuizingonder-
deel, behuizingbovendeel en kap met geïn-
tegreerd slot

Gebruiksaanwijzing 1 Handleiding voor het bedrijf van het laad-
station (dit document)

Sluitel 2 Sluitel om de kap van de behuizing te ope-
nen

Boorsjabloon 1 Sjabloon om de boorgaten voor wandmon-
tage te markeren
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Indien een of meer van de bovenstaande onderdelen na het openen ontbreken, neem 
onmiddellijk contact op met uw lokale verkooppartner voor advies. U kunt de nodige 
adresgegevens op pagina ii in deze handleiding vinden 

Beschikbare toebehoren

ABL biedt extra toebehoren voor uw eMH1 laadstation. Voor de modellen van de 
bouwserie EVSE 5X1enEVSE 5X3 zijn volgende onderdelen beschikbaar:

BENAMING PRODUKTNUMMER HOEVEELHEID

 

Stele*  
voor de montage van alle eMH1 
laadstations met of zonder bracket  
maten: 1600 x 280 x 70 cm  
Gewicht: 2.000 g

STEMH10 1

Montageplaat / Bracket  
met montage-toebehorenvoor de 
montage van alle eMH1 laadstations  
gewicht: 640 g 640 g

WHEMH10 1

* Levering zonder afgebeeld laadstation

Contacteer uw lokale verkooppartner als u meer informatie over deze onderdelen no-
dig heeft of om te bestellen.

OPGEPAST!  
Neem in acht dat een zelfstandige installatie van de bijkomende onderde-
len niet toegestaan is: Raadpleeg een gekwalificeerde installatiebedrijf of 
spreek de montage met uw locale verkooppartner af.

Bezoek ons op onze website... 

www.abl.de

U kunt hier meer informatie over onze producten en ons leveringsprogramma vinden!

http://www.abl-sursum.com
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Montage en aansluiting

De elektrische installatie van de eMH1-laadstation varianten die in deze handleiding 
worden beschreven moeten altijd worden uitgevoerd door gekwalificeerd vakperso-
neel: Raadpleeg een erkende elektricien bedrijf of spreek de elektrische installatie met 
uw locale verkooppartner af.

U kunt echter de mechanische installatie van het laadstation zelf als gebruiker uitvoeren 
zolang u verschillende veiligheidsinstructies en algemene voorschriften in acht neemt.

Voorwaarden betreffende de installatieplaats en montage

Uw eMH1 laadstation is een elektrisch apparaat en is toegepast op bepaalde voor-
waarden voor de installatie binnenshuis en buitenshuis: Hoewel de behuizing van 
eMH1 aan de beschreven voorwaarden voor de IP54 beschermingsgraad voldoet, 
moet u rekening houden met verschillende milieu omstandigheden, met name in het 
buitengebied. 

Bij de keuze van de installatieplaats, moet u de volgende punten in acht nemen:

• Voor een veilig gebruik van uw laadstation moeten minimale afstanden voor andere 
technische systemen in aanmerking worden genomen: Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met uw elektrische installatie bedrijf of uw verkooppartner.

• Het laadstation moet vrij toegankelijk gemonteerd zijn voor de tot gebruik bevoegde 
personen.

• De installatieplaats moet idealiter al een aansluiting op het stroomnet voorzien. An-
ders moet een aparte toevoerkabel worden gelegd die aan de algemene voorwaar-
den voor het leggen van kabels en de gebouwtechniek voldoet: Contacteer daarvoor 
een gekwalificeerd elektrisch installatie bedrijf.

OPGELET!  
De toevoerkabel van de eMH1 moet altijd worden beschermd 
door een huis-kant aardlekschakelaar (MCB).      
Afhankelijk van het model moet de toevoerkabel bovendien door een exter-
ne FI-foutstroom veiligheidsschakelaar (RCCB) worden beschermd. Meer 
informatie kunt u in de technische gegevens vinden vanaf pagina 23.

• Afhankelijk van het model is dit laadstation uitsluitend bedoeld voor aansluiting op 
en gebruik van een nominale spanning van 230 / 400 V 50 Hz.

• De toevoerkabels kunnen naar keuze op of onder het pleisterwerk worden gelegd. 
De toevoerkabel moet bij voorkeur door de onderkant van het achterdeel van de 
behuizing in het apparaat worden ingevoerd. 

• Op de montageplaats moet voldoende voor luchtcirculatie worden gezorgd, zodat 
het laadstation tijdens de laadbewerking wordt gekoeld: Neem altijd de toegelaten 
bedrijfstemperaturen in acht (zie “Technische gegevens” op pagina 23).
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• Monteer of gebruik het laadstation niet in direct zonlicht, omdat het anders overver-
hit kan raken en/of de behuizing erdoor op lange termijn beschadigd kan worden.

GEVAAR!  
Als er zichtbare schaden aan het laadstation zijn die tijdens de montage 
of tijdens de verdere werking optreden, moet het apparaat onmiddellijk 
worden stilgezet, omdat er een bedreiging voor lijf en leden bestaat. In dit ge-
val is het nodig het laadstation uit te wisselen!

• Het laadstation mag alleen op overdekte buitenlocaties wor-
den gemonteerd die voldoende bescherming tegen regenwa-
ter bieden. Als montageplaats wordt de garage of de carport 
geadviseerd, mits deze aan de bovenstaande voorwaarden 
voldoet.

• Als montagehoogte wordt een afstand van 50 bis 150 cm van-
af de grond tot de onderkant van de behuizing aanbevolen.

• De benodigde montage oppervlak voor de in deze handleiding 
beschreven varianten van het eMH1-laadstation is minimaal 
262 x 222 mm (H x B).

• Het montageoppervlak moet een vlakke ondergrond hebben 
die voldoende sterkte voor de montage van de eMH1 biedt.

• Selecteer de montageplaats zodat u het laadstopcontact van 
het voertuig met de laadstekker van de eMH1 makkelijk kunt 
bereiken: De kabel mag in geen enkel geval onder spanning 
zijn als ze met het voertuig verbonden is. 

Voorbereiding en mechanische montage

Nadat u de montageplaats voor de eMH1 heeft bepaald, kunt u met de mechanische 
installatie beginnen. Voor de installatie heeft u de volgende onderdelen nodig:

• Boormachine of accuschroevendraaier (niet meegeleverd)

• Boor Ø 8 mm voor de betreffende montageondergrond (niet meegeleverd)

• Tangen en cuttermes voor het breken of snijden van de kabelinvoer op de achterkant 
van de eMH1 behuizing (niet inbegrepen)

• Drie platte kop schroeven M5 x 60, met volledig of gedeeltelijk draad met een kop-
diameter van 8,5 mm ± 1 mm (niet meegeleverd)

• Voor de montageondergrond geschikte nylon pluggen 8 x 40 mm (niet inbegrepen)

• Boorsjabloon voor in de handleiding beschreven eMH1 varianten (inbegrepen)

• Waterpas indien nodig (niet inbegrepen)

50 tot  
150 cm
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OPGEPAST!  
Controleer de afmetingen op de boorsjabloon met een gekalibreerde 
meetlint voordat u de boorgaten met behulp van de sjabloon gaat marke-
ren en vervolgens boren.

Boren met behulp van de boorsjabloon

Ga als volgt te werk om de boorgaten te maken met behulp van de sjabloon:

1. Richt de boorsjabloon verticaal op de gekozen plaats: Gebruik zo nodig een water-
pas.

2. Markeer de boorgaten met de sjabloon.

3. Boor de gemarkeerde montagegaten (Ø 8 mm) en controleer de gaten met de 
boorsjabloon.

4. Zet de pluggen voor de bevestigingsschroeven in.

Voorbereiding van het laadstation

Ga als volgt te werk om het laadstation op de montage voor te bereiden:

1. Open de kap van de EVSE 5X1 / 5X3 met de 
meegeleverde sleutel.

2. Verwijder de vier schroeven waarmee het 
bovenste deel van de behuizing met de ach-
terkant is verbonden: Houd de schroeven op 
een veilige plaats, ze zijn weer nodig voor de 
eindmontage.

3. Verwijder de bovenkap van de behuizing.

4. Verwijder het plastic lipje aan onderkant van 
de achterbehuizing dat bestemd is voor de 
kabels met een geschikt tang of cuttermes. 

5. Snijd met een cuttermes een voor de toe-
voerkabel geschikt opening in de rubberen stop van de achterkap van de behuizing. 
Verwijder indien nodig de rubberen stop en zet hem vervolgens terug in de achter-
ste kap.

Mechanische montage van het laadstation

1. Draai een schroef (5 x 60 mm, kopdiameter Ø 8 mm) in het bovenste gat en beves-
tig daar de bovenste montagepunt van het laadstation.

2. Bevestig de twee onderste montagepunten met de andere twee verzonken schroe-
ven (5 x 60 mm, kopdiameter Ø 8 mm).
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3. Trek de twee onderste schroeven zo ver dat de gemonteerde achterkap van de 
behuizing is vastgezet zonder te worden vervormd door de spanning aan de mon-
tagepunten.

Elektrische aansluiting van uw laadstation

In principe moet de elektrische aansluiting aan de woning en de ingebruikname van de 
EVSE 5X1 / 5X3 door een gekwalificeerde elektricien of een elektricien bedrijf worden 
gedaan. Alle lokale normen en voorschriften met betrekking tot de installatie van elek-
trische apparatuur moeten daarbij worden nageleefd.

OPGELET!  
Lees alle veiligheidsinstructies in deze handleiding en op het laadstation 
zelf en volg in elk geval de aanwijzingen!

Schakel nu de aardlekschakelaar (MCB) in de huisinstallatie uit voor het plaatsen van 
de toevoerkabel in de behuizing van de EVSE 5X1 / 5X3: De toevoerkabel moet in ie-
der geval uitgeschakeld zijn voordat u of een derde partij de behuizing opent en/of de 
toevoerkabel in welke vorm ook manipuleert.

GEVAAR!  
Schakel in ieder geval de aardlekschakelaar voor de eMH1 in de huisin-
stallatie voordat u met de elektrische montage begint. Zorg ook ervoor 
dat de aardlekschakelaar niet opnieuw kan worden ingeschakeld tijdens 
de installatie. Anders bestaat er gevaar voor een elektrische schok!

Schakel ook afhankelijk van de variant de interne of externe FI-schakelaar (RCCB) om 
de interne elektronica tijdens de installatie van de kabelverbindingen te scheiden. Af-
hankelijk van de variant is de RCCB intern ingebouwd of is huis-kant aan de toevoerka-
bel voorgeschakeld. Meer informatie kunt u in de technische gegevens vinden vanaf 
pagina 23.

Voeg de toevoerkabel door de onderste kabel opening in de behuizing in en bevestig 
de kabel met de interne trekontlasting.

Bij alle 1-fase EVSE-modellen wordt de toevoerkabel als volgt aangesloten:

BENAMING DRAADKLEUR AANSLUITINGKENMERKEN

Stroomleidende voeding bruin L1

Neutraal blauw N

Aardleiding groen-geel PE
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Bij alle 3-fase EVSE-modellen wordt de toevoerkabel als volgt aangesloten:

BENAMING DRAADKLEUR AANSLUITINGKENMERKEN

Stroomleidende voeding fase 1 bruin L1

Stroomleidende voeding fase 2 zwart L2

Stroomleidende voeding fase 3 grijs L3

Neutraal blauw N

Aardleiding groen-geel PE

GEVAAR!  
Het bovenstaande kleurkenmerken is NIET internationaal bindend: Als de 
enkele draden van de toevoerkabel met een andere kleur zijn gecodeerd, 
neem onmiddellijk contact met een gekwalificeerd elektricien bedrijf! 
Laat de toevoerkabel controleren en indien nodig vervangen.

Na een geslaagde aansluiting door een gekwalificeerde elektricien of een erkend elek-
tricien bedrijf ga door met volgende stappen om de installatie te voltooien:

1. Zet de bovenkap van de behuizing weer op.

2. Bevestig het bovenste deel met de passende schroeven op de achterwand van de 
behuizing.

3. Schakel de interne of externe FI-schakelaar weer in.

4. Sluit de kap van de EVSE 5X1 / 5X3 met de meegeleverd sleutel en bewaar de 
sleutel op een veilige plaats.

5. Schakel de aardlekschakelaar van de huisinstallatie weer in.

OPMERKING!  
Wij raden u aan de eerste ingebruikname van het laadstation in elk geval 
samen met een erkend installateur uit te voeren: Deze kan de correcte 
werking van het laadstation vaststellen of eventuele storingen of installa-
tie fouten verhelpen.
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Ingebruikname en laadproces

Na de mechanische en elektrische installatie is uw laadstation direct klaar voor ge-
bruik. De EVSE5X1 heeft een permanent aangesloten laadkabel met een type-1 laad-
koppeling voor aansluiting op het voertuig. Deze stekker 
heeft twee stroomvoerende contacten, een PE-veiligheids-
schakelaar en twee signaal contacten (Control Pilot en 
Proximity Pilot).

De EVSE 5X3 daartegen is 
met een laadkabel met een 
type-2 laadkoppeling uitge-
voerd: Deze stekker heeft 
twee stroomvoerende contacten, een neutrale geleider, 
een PE-veiligheidsschakelaar en twee signaal contacten 
(Control Pilot en Proximity Pilot), die voor een afgezeker-
de aansluiting en een risico-vrij gebruik zorgen.

Zolang de stekker niet in de voertuigstopdoos is vergren-
deld, ontbreekt de feedback van de signaalcontacten van de stekker: Het is geen 
laden mogelijk en de EVSE 5X1 / 5X3 geeft geen spanning over de stroomvoerende 
contacten uit. 

Sommige varianten zijn bovendien intern met een bewakingseenheid gelijkstroom 
(DC-RCM) uitgerust: Deze module zorgt ervoor dat tijdens het laden van het voertuig 
geen DC-lekstroom (gelijkstroom groter dan 6 mA) in de huisinstallatie stroomt die 
de werking van de voorgeschakelde fotstroomaardlekschakelaar kan schaden. Deze 
veiligheidsschakelaar is vooral dan nodig als uw elektrische voertuig zelf geen bescher-
ming tegen DC-lekstromen biedt: Informatie is te vinden in de handleiding van uw 
voertuig of van de fabrikant of verkooppartner voor uw voertuig.

OPGELET!  
Zorg ervoor dat uw elektrische voertuig een interne DC-beveiligingsscha-
kelaar voor foutstroom biedt: Afhankelijk van het land, waar u de eMH1 
gebruikt, is een laden met de varianten zonder een interne DC-RCM even-
tueel alleen maar met een extern voorgeschakeld foutstroom veiligheids-
schakelaar van het type B toegestaan! Bovendien moeten alle lokale voor-
schriften voor de stroomaansluiting in acht worden genomen.

Veiligheidsinstructies voor de ingebruikname

Voor de ingebruikname van uw EVSE 5X1 / 5X3 laadstation moet u de volgende veilig-
heidsinstructies in acht nemen:

• Zorg ervoor dat de EVSE 5X1 / 5X3 in overeenstemming met de voorschriften in 
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deze handleiding en volgens de afzonderlijk beschikbare service-handleiding aan de 
toevoerkabel in het huis is verbonden.

• Zorg ervoor dat de toevoerkabel aan de huisinstallatie afzonderlijk door een geschik-
te aardlekschakelaar (met C-karakteristiek) is afgezekerd.

• Zorg ervoor dat de geïntegreerde of extern voorgeschakelde FI-veiligheidsschakelaar 
van het laadstation is ingeschakeld.

• Zorg ervoor dat het laadstation volgens de voorschriften in deze handleiding is geïn-
stalleerd: Let vooral daarop dat het laadstation vrij toegankelijk is, niet direct zonlicht 
of regen is blootgesteld en het elektrische voertuig aangesloten kan worden zonder 
dat de laadkabel onder spanning staat of anders wordt belast.

• Zorg ervoor dat de kap van de behuizing altijd gesloten is tijdens het normale bedrijf.

• Zorg ervoor dat de laadkabel niet gedraaid is en zorg ervoor dat de kabel, de laadkop-
peling en de behuizing geen zichtbare schade hebben.

Algemeen bedrijf

De permanent aangesloten laadkabel wordt linkerkant aan het onderste deel van de 
laadstation uit de behuizing gevoerd. Bij de laadkoppeling is op het rechter zijgedeelte 
een passend behuizingvak aangebracht: Als houder van de laadkoppeling dient een 
veiligheidspen aan de binnenkant van dit vak, waaraan de laadkoppeling wordt beves-
tigd.

GEVAAR!  
Behalve tijdens het laden moet de laadkoppeling altijd in het daarvoor 
bestemde behuizingvak bevestigd en beveiligd zijn: Laat de laadkoppeling 
nooit openliggen of na het laden in het voertuig vastzitten.

Gebruik nooit veel kracht als u de laadkoppeling uit het behuizingvak neemt of op-
hangt: Als de veiligheidspen in het behuizingvak wordt beschadigd of afgebroken, kan 
de laadkoppeling niet correct worden bevestigd. In dit geval mag u het laadstation in 
geen enkel geval gebruiken! Neem contact op met uw locale verkooppartner, waar u 
het laadstation heeft gekocht.

De laadkabel is permanent aan de EVSE 5X1 / 5X3 aangesloten en heeft een lengte 
van ca. 5 meter, waardoor een flexibele aansluiting met het voertuig mogelijk is. Be-
halve tijdens het laden moet u de laadkabel steeds compact oprollen en deponeren 
om niet door mechanische invloeden van buitenaf te kunnen worden beschadigd. Hoe-
wel de kabel en de laadkoppeling in principe voor hoge mechanische belastingen zijn 
ontworpen, mag u niet met het voertuig door de kabel en/of de laadkoppeling rijden. 
Zorg ook ervoor dat de laadkabel aan de behuizinguitgang niet wordt geknikt en geen 
overmatige druk op de kabel en/of de behuizing wordt uitgeoefend. 
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GEVAAR!  
Als de kabel, de laadkoppeling en/of de behuizing mechanisch zijn bescha-
digd of zichtbare vervormingen vertonen, mag u het laadstation in geen 
enkel geval gebruiken!        
Neem contact op met uw locale verkooppartner, waar u het laadstation 
heeft gekocht.

Laadproces

De EVSE 5X1 / 5X3 is ontworpen om uw voertuig zo snel mogelijk volgens IEC 61851-1 
modus 3 te laden. De effectieve laadtijd is afhankelijk van de ingebouwde batterij in uw 
voertuig en van de actuele resterende energie in het voertuig. Een bindende uitspraak 
over de laadtijd is niet mogelijk: In feite kunt u deze waarde in de praktijk zelf bereken 
en uw persoonlijke planning voor het opladen van het voertuig maken.

Om uw voertuig te laden, ga als volgt te werk:

1. Stel uw voertuig in een positie zodat u de laadbus op het voertuig met de laadkop-
peling makkelijk kunt bereiken: De laadkabel mag tijdens het laden niet in spanning 
raken!

2. Open het laadstopcontact aan het voertuig.

3. Controleer de twee LED-lampjes op de bovenkant van de EVSE 5X1 / 5X3: Als het 
laadstation klaar is licht de groene LED alle 5 seconden kort op, terwijl de blauwe 
LEDs niet branden.

4. Verwijder de de laadkoppeling van het behuizingvak door 
het handvat licht op te tillen � en de koppeling naar be-
neden te trekken �.

5. Stop de laadkoppeling volledig in het laadstopcontact: 
Het laadproces begint pas wanneer beide signaalcontac-
ten van de laadkoppeling feedback over de beveiligde 
aansluiting geven.

Terwijl de verbinding tussen het laadstation en het voertuig 
wordt ingesteld, brandt de groene LED constant. Als het 
laadproces begint dooft de groene LED en de blauwe LED 
brandt permanent. Als de blauwe LED knippert is het laden 
afgesloten. 

OPMERKING!  
Als er tijdens of na het laden een storing optreedt, wordt deze op de 
LED-weergave weergegeven. In de volgende paragraaf wordt beschre-
ven hoe u bedrijfstoestanden en fouttoestanden kunt herkennen en wel-
ke maatregelen dan nodig zijn.

Verwijderen van de laadkoppeling bij 
de EVSE 5X3 (afbeelding vergelijkbaar) 
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Trek de stekker uit het laadstopcontact in het voertuig en bevestig de laadkoppeling 
terug in de behuizing van de EVSE 5X1 / 5X3 door het insteken van de stekker in het 
behuizingvak en het handvat lager te leggen.

Aflezen van het energieverbruik (variant met energiemeter)

De in verschillende eMH1-varianten geïntegreerde elektriciteitsteller met een digitaal 
display informeert u op elk gewenst moment over de consumptie van het laadstation. 
De teller is onder de kap van de behuizing ingebouwd naast de FI-schakelaar. 

Ga als volgt te werk om het energieverbruik af te lezen:

1. Open de kap van de laadstation met de meegeleverde sleutel.

2. Zoek de teller aan de linkerkant van het centrale behuizingvenster.

3. Lees de gewenste waarden af. De volgende waarden kunnen via de knoppen on-
der de digitale weergave worden geselecteerd en weergegeven.

WEERGAVE TOELICHTING

Ttotaal(kWh) Hier wordt het totale verbruik tot nu toe weergegeven.

Tpart.(kWh) Hier wordt het partiële verbruik sinds de laatste reset weergege-
ven .

2000 Imp/kWh Deze weergave knippert volgens het getrokken vermogen.

P (kW) Hier wordt het momentele vermogen weergegeven.

U (V) Hier wordt de actuele spanningwaarde weergegeven.

I (A) Hier wordt de actuele stroomwaarde weergegeven.

4. Sluit de kap van de eMH1 weer na het aflezen. 
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Fouten verhelpen

Uw eMH1 laadstation is ontworpen voor een maximale bedrijfsveiligheid en een zo 
betrouwbaar mogelijk laadbedrijf. Over de FI-schakelaar en de DC-foutstroom detectie 
(afhankelijk van de variant) wordt iedere eventuele interne storing gedetecteerd en het 
apparaat onmiddellijk uitgeschakeld.

Als er tijdens de werking een storing optreedt, wordt deze 
op de LED-weergave in het bovenste deel van de behuizing 
weergegeven. In de volgende paragraaf wordt hoe u bedrijfs-
toestanden en fouttoestanden kunt herkennen en welke 
maatregelen nodig zijn om de storing te verhelpen.

Weergave van het bedrijfstoestand

De twee LED-weergaven links boven het frontpaneel geven de actuele toestand van 
het eMH1-laadstation weer. Bij de weergave kunnen de LED's...

...branden (permanent aan)

...knipperen

...niet branden (permanent uit)

Bij normaalbedrijf worden de volgende toestanden weergegeven:

 
BESCHRIJVING

knippert 
elke 5 
sec.

uit Het laadstation is gebruiksklaar, het voertuig kan ten allen tijden 
voor laden kunnen worden aangesloten.

brandt uit Het voertuig is aangesloten en werd herkend. Het laadproces 
start vervolgens automatisch

uit brandt Het voertuig wordt momenteel geladen.

uit
knippert 
elke 5 
sec.

Het laadproces is voltooid, het voertuig kan van het laadstation 
worden losgekoppeld. 

OPMERKING!  
Het laadproces wordt in principe door het voertuig beëindigd, niet door 
het laadstation. De EVSE 5X1 / 5X3 geeft op basis van de communicatie 
met het voertuig alleen de melding dat u de laadkabel uit de voertuig-
contactdoos kunt verwijderen. Als het voertuig in dit geval niet voldoen-
de geladen is, neem contact op met de dienstverleningspartner voor uw 
voertuig.



 Fouten verhelpen

19

Foutmeldingen in de werking met het voertuig

In het bedrijf van het   voertuig kunnen fouten en storingen optreden die een correct 
laden van het voertuig volgens IEC 61.851,1 modus 3 voorkomen. Uw laadstation 
herkent eventuele fouten aan het voertuig zelfstandig en visualiseert deze door de 
LED-weergaven.

Om de fouttoestanden weer te geven knipperen de LED's volgens een specifiek pa-
troon dat wordt herhaald. 

De volgende fouttoestanden worden weergegeven:

LED-SEQUENTIE 
(KNIPPEREND)

FOUTBESCHRIJVING

Het voertuig heeft een onbevoegde aanvraag aan het laad-
bedrijf gesteld

De communicatie met het voertuig is verstoord

Er werd een DC-foutstroom herkend

De EVSE 5X1 / 5X3 start het laadproces na 30 seconden opnieuw en controleert de 
communicatie met het voertuig. Als de fout opnieuw optreedt wordt de fout-sequen-
tie voortaan gegeven: In deze toestand vindt geen laden plaats.

OPGELET!  
Als de laadstation werking met het voertuig foutmeldingen blijft geven 
neem in ieder geval contact op met de diensverleningspartner voor uw 
voertuig. Eventueel moet een onderhoud worden uitgevoerd voordat het 
voertuig weer via de EVSE 5X1 / 5X3 kan worden geladen.

Bedrijfsstoringen en oplossingen

Voor de veilige werking integreert de eMH1 afhankelijk van de variant naast de 
DC-foutstroomdetectie een aardlekschakelaar (RCCB) die eventuele verschilstromen 
herkent en het gehele laadstation voor uw persoonlijke bescherming van het stroom-
net afsluit. De aardlekschakelaar zit onder de afsluitbare kap: Zo wordt ervoor gezorgd 
dat hij alleen door bevoegde gebruikers kan worden bediend.

OPMERKING!  
Alle varianten van de EVSE moeten tijdens de werking naar keuze door 
een interne of een externe foutstroom veiligheidsschakelaar (RCCB) be-
veiligd zijn.         
Voor de varianten zonder een DC-foutstroomdetectie moet een externe 
aardlekschakelaar voor de foutstroom in de huisinstallatie worden gepland.
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Om in het geval van fouten passende maatregelen te kunnen nemen en het bedrijf te 
herstellen moet u eerst ondubbelzinnig het type van de storing kunnen bepalen.

De volgende storingen kunnen optreden:

STORING MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING

De LED's 
hebben geen 
functie.

De laadstation wordt 
niet van spanning 
voorzien 

De stroomtoevoer wordt huiszijds onderbro-
ken: Controleer de voorgeschakeld aardlek-
schakelaar in de huisinstallatie.

De interne RCCB van het laadstation werd 
geactiveerd: Controleer de status van de 
RCCB en schakel deze door de tuimelaar 
weer in.

Die LED-weergaven 
zijn defect

Als de LED-weergaven defect zijn, moeten 
deze worden vervangen. Neem in dit geval 
contact op met uw locale verkooppartner, 
waar u het laadstation heeft gekocht.

Het elektri-
sche voertuig 
wordt niet 
gedetec-
teerd.

De laadkabel aan het 
voertuig is niet juist 
ingestoken

Neem de laadstekker uit het voertuig en 
steek deze opnieuw in: Zorg ervoor dat de 
stekker correct in het voertuig stopcontact 
zit.

Het voertuig is niet 
juist geconfigureerd.

Controleer de instellingen van het voertuig 
en zet deze indien nodig (op de voorinstel-
lingen) terug.

De LED's ge-
ven een fout 
sequentie 
weer

Het laadstation her-
kent een functiesto-
ring.

Alle fouten die via de LED's worden weer-
gegeven verwijzen naar de functionaliteit 
van het voertuig (zie pagina 19). Het laad-
station start het laadproces elke 30 secon-
den opnieuw: Als de fout aanhoudt, neem 
contact op met de dienstverleningspartner 
voor uw voertuig.

OPMERKING!  
Als er een defect in de aanvoerkabel bestaat die u niet zelf kunt ver-
helpen neem dan contact op met een gekwalificeerde elektri-
sche installatiebedrijf.       
Als er een defect in de verbinding met de internen RCCB (indien beschik-
baar) bestaat neem contact op met uw lokale verkooppartner, waar u het 
laadstation heeft gekocht.
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Controle van de interne RCCB (alleen varianten met rccb)

Om een duurzaam veilig bedrijf van het laadstation te kunnen garanderen, moet u de 
functionaliteit van de geïntegreerde aardlekschakelaar halfjaarlijk zelf controleren: De 
RCCB heeft een knop waarmee u de testfunctie kunt activeren.

OPMERKING!  
De interne DC-foutstroom detectie (indien beschikbaar) voert daarnaast 
vóór ieder laadproces een zelftest uit: In het geval van een fout wordt een 
bepaalde fout-sequentie uitgevoerd (zie pagina 19).

Om de RCCB te controleren, ga als volgt te werk:

1. Open de kap van de laadstation met de meegeleverde sleutel.

2. Zoek de knop met de opdruk T of het label Test.

3. Druk op de knop: De RCCB moet nu activeren en de tuimelaar van de aardlekscha-
kelaar in de positie 0 brengen (de aansluiting aan het stroomtnet is onderbroken).

4. Schakel de aardlekschakelaar weer in door de tuimelaar naar boven in positie I te 
bringen.

5. Sluit weer de kap van de laadstation.

GEVAAR!  
Als de RCCB in de test een fout produceert mag u het laadstation in geen 
enkel geval gebruiken!    
Neem contact op met uw locale verkooppartner, waar u het laadstation 
heeft gekocht.

Stilleggen van het apparaat

Indien nodig kunt u uw laadstation tijdelijk of permanent buiten gebruik stellen. Om 
uw EVSE 5X1 / 5X3 tijdelijk te deactiveren, ga als volgt te werk:

1. Open de kap met de meegeleverde sleutel.

2. Breng de tuimelaar van de interne aardlekschakelaar voor foutstroom (indien be-
schikbaar) in de positie 0 (de aansluiting aan het stroomtnet is onderbroken)

3. Sluit weer de kap. 

Nu is niet mogelijk om met de EVSE 5X1 / 5X3 laden uit te voeren.

Om uw laadstation permanet stil te leggen, ga als volgt te werk:

1. Open de kap met de meegeleverde sleutel.

2. Breng de tuimelaar van de interne aardlekschakelaar voor foutstroom (indien be-
schikbaar) in de positie 0 (de aansluiting aan het stroomtnet is onderbroken)

3. Sluit weer de kap.
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4. Schakel verder de aardlekschakelaar (MCB) in de voorgeschakeld zekeringkast in 
het huis uit (positie 0).

Nu is de EVSE 5X1 / 5X3 helemaal stroomloos en kan indien nodig worden gedemon-
teerd.

OPMERKING!  
Bij de varianten zonder RCCB moet u de voorgeschakeld aardlekschake-
laar in de huisinstallatie uitschakelen om het model tijdelijk of permanent 
buiten gebruik te nemen.

OPGELET!  
De elektrische ontmanteling van de EVSE 5X1 / 5X3 moet in elk geval 
worden uitgevoerd door een erkend elektrische installateur.

INSTRUCTIES VOOR MILIEU EN AFDANKEN!  
Neem in acht dat dit product niet in het huisvuil mag worden wegge-
gooid, maar moet worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor elektri-
sche/elektronische afval. Neem daarbij in acht alle geldende nationale of 
locale wetgeving. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw 
gemeente, het voor uw afval verantwoordelijke overslagstation of met 
uw locale verkooppartner.
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Bijlage

Technische gegevens

Serie EVSE 5X1

VARIANT EVSE 501 EVSE 511 EVSE 531
Voorschriften volgens IEC 61851-1/22

Nominale spanning 230 V 50 Hz

Nominale stroom 16 A (MCB inbouw nodig) 32 A (MCB  
inbouw nodig)

Max. laadvermogen 3,6 kW 6,9 kW

Laadkabel Type 1, lengte ca. 5 m

Circuit-beveiligingen
RCCB, type A, 30 mA en elektronische DC-foutstroom-detectie  

DC-RCM, IΔn d.c. ≥ 6 mA

Energiemeter geïntegreerd niet bestaand

Besturing /  
parametrering

interne RS485-interface 

Aansluitklemmen tot 4 mm2

Omgevingstemperatuur -25 tot 50°C

Opslagtemperatuur -30 tot 85°C

Rel. luchtvochtigheid 5 tot 95% (niet-condenserend)

Beschermingsklasse I

Beschermingsgraad 
behuizing

IP54

Overspanningscategorie III

Afmetingen 272 x 220 x 106 mm (H x B x T)

Gewicht per eenheid ca. 3 kg
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VARIANT EVSE 551 EVSE 561
Voorschriften volgens IEC 61851-1/22

Nominale spanning 230 V 50 Hz

Nominale stroom 16 A (MCB inbouw nodig)

Max. laadvermogen 3,6 kW

Laadkabel Type 1, lengte ca. 5 m

Circuit-beveiligingen RCCB, type A, 30 mA externe RCCB inbouw nodig

Energiemeter geïntegreerd niet bestaand

Besturing /  
parametrering

interne RS485-interface 

Aansluitklemmen tot 4 mm2

Omgevingstemperatuur -25 tot 50°C

Opslagtemperatuur -30 tot 85°C

Rel. luchtvochtigheid 5 tot 95% (niet-condenserend)

Beschermingsklasse I

Beschermingsgraad  
behuizing

IP54

Overspanningscategorie III

Afmetingen 272 x 220 x 106 mm (H x B x T)

Gewicht per eenheid ca. 3 kg

Serie EVSE 5X3

VARIANT EVSE 503 EVSE 543 EVSE 553
Voorschriften volgens IEC 61851-1/22

Nominale spanning 230 V 50 Hz 230/400 V 50 Hz

Nominale stroom 16 A (MCB inbouw nodig)

Max. laadvermogen 3,6 kW 11 kW

Laadkabel Type 2, lengte ca. 5 m

Circuit-beveiligingen
RCCB, type A, 30 mA en elektronische DC-foutstroom 

 detectie DC-RCM, IΔn d.c. ≥ 6 mA

Energiemeter niet bestaand geïntegreerd niet bestaand

Besturing /  
parametrering

interne RS485-interface 

Aansluitklemmen tot 4 mm2 tot 6 mm2

Omgevingstemperatuur -25 tot 50°C

Opslagtemperatuur -30 tot 85°C

Rel. luchtvochtigheid 5 tot 95% (niet-condenserend)

Beschermingsklasse I

Beschermingsgraad 
behuizing

IP54

Overspanningscategorie III

Afmetingen 272 x 220 x 106 mm (H x B x T)

Gewicht per eenheid ca. 3.9 kg ca. 4.9 kg



 bIjlaGe

25

VARIANT EVSE 563 EVSE 573
Voorschriften volgens IEC 61851-1/22

Nominale spanning 230/400 V 50 Hz 230 V 50 Hz

Nominale stroom
32 A (MCB inbouw  

nodig) 16 A (MCB inbouw nodig)

Max. laadvermogen 22 kW 3,6 kW

Laadkabel Type 2, lengte ca. 5 m

Circuit-beveiligingen externe RCCB inbouw nodig RCCB, type A, 30 mA

Energiemeter niet bestaand

Besturing /  
parametrering

interne RS485-interface 

Aansluitklemmen tot 6 mm2 tot 4 mm2

Omgevingstemperatuur -25 tot 50°C

Opslagtemperatuur -30 tot 85°C

Rel. luchtvochtigheid 5 tot 95% (niet-condenserend)

Beschermingsklasse I

Beschermingsgraad  
behuizing

IP54

Overspanningscategorie III

Afmetingen 272 x 220 x 106 mm (H x B x T)

Gewicht per eenheid ca. 4.9 kg ca. 3.9 kg

Normen & Richtlijnen

Uw laadstation eMH1-EVSE 5X1 / 5X3 voldoet aan volgende normen en bescher-
mingsklassen:

Algemene normen

NORM TOELICHTING

2004/108/EG EMV-Richtlijn

2002/95/EG RoHS-Richtlijn

2002/96/EG WEEE-Richtlijn

Elektrowet Richtlijn voor elektrische en elektronische apparatuur

Normen voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

NORM TOELICHTING

DIN EN 61000-6-2:2005 Immuniteit op het gebied industriële apparatuur

DIN EN 61000-6-3:2007 Uitstoot op het gebied van huishoudelijke apparatuur



bIjlaGe

26

Normen voor veiligheidsapparatuur

NORM TOELICHTING

IEC 61851-1 Ed 2.0:2010 Geleidende laadsystemen voor elektrische voertuigen - 
Deel 1: Algemene voorwaarden

IEC 61851-22 (69/201/CD) 
Geleidende laadsystemen voor elektrische voertuigen 
- Deel 22: Wisselstroom laadstation voor elektrische 
voertuigen

DIN EN 61851-1: 2012-01 Geleidende laadsystemen voor elektrische voertuigen - 
Deel 1: Algemene voorwaarden

E DIN EN 61851-22:2011-04
Geleidende laadsystemen voor elektrische voertuigen 
- Deel 22: Wisselstroom laadstation voor elektrische 
voertuigen

HD 60364-7-722:2012
Montage van laagspannings elektrische installaties - 
Deel 7-722: Stroomverzorging van elektrische voertui-
gen

Beschermingsklassen & Beschermingsgraden

BESCHERMINGSKLASSE / 
BESCHERMINGSGRAAD TOELICHTING

Beschermingslasse I: Alle elektrisch geleidende delen van 
het apparaat zijn laagohmig met het aardkabel systeem 
met de vaste installatie verbonden

IP54
Beschermingsgraad van het apparaat (bescherming tegen 
stof in schadelijke hoeveelheden en bescherming tegen spat-
water)

Handelsmerk

Alle in deze handleiding vermelde of eventueel door derden beschermde handelsmer-
ken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het desbetreffend geldende 
merkenrecht en de eigendomsrechten van de desbetreffend geregistreerde eigenaars. 
Alle handelsmerken, handelsnamen of firmanamen zijn of kunnen handelsmerken of 
geregistreerde handelsmerken van hun desbetreffende eigenaars zijn. Alle rechten die 
hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

Uit het ontbreken van een expliciete vermelding van de handelsmerken die in deze 
handleiding kan niet worden geconcludeerd dat een naam vrij is van rechten van der-
den.
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CE-markering en verklaring van conformiteit

Het laadstation eMH1-EVSE 5X1 / 5X3 heeft het CE-keurmerk. De betref-
fende Verklaringen van conformiteit zijn bij

ABL SURSUM Bayerische Elektrozubehör GmbH & Co. KG 

op verzoek onder www.abl.de als download verkrijgbaar.

Woordenlijst & definities

In deze tabel zijn belangrijke afkortingen uit het breide gebied van eMobility vermeld 
en toegelicht.

AFKORTING TOELICHTING BETEKENIS

BEV Battery Electric Vehicle Elektrisch voertuig (100% E-gebruik)

DC-RCM
Direct Current - Residu-
al Current Monitor

Bewakingsapparaat voor melding van ge-
lijkstroom-foutstromen 

GSM
Global System for Mobi-
le Communications

Standaard voor volledig digitale mobiele 
netwerken

HEV Hybrid Electric Vehicle
Plug-in hybride voertuig (combinatie van 
klassieke verbrandingsmotor en elektromo-
tor met energieterugwinning)

LED Light Emitting Diode Licht-emitterende diode

MCB
Miniature Circuit  
Breaker Aardlekschakelaar

OCPP
Open Charge Point 
Protocol

Protocol voor de communicatie tussen 
het laadstation met dienstverleners (plat-
form-afhankelijk) 

PHEV
Plug-In Hybrid Electric 
Vehicle

Plug-in hybride voertuig (combinatie van 
klassieke verbrandingsmotor en elektromo-
tor)

RCCB
Residual Current opera-
ted Circuit-Breaker

Aardlekschakelaar voor foutstroom (FI-scha-
kelaar)

RCD
Residual Current pro-
tective Device

Aardlekschakelaar voor foutstroom (FI-scha-
kelaar)

RCM
Residual Current Moni-
tor

Bewakingsaparaat voor melding van ver-
schilstroom met een kritische waarde 

REEV
Range Extended Elec-
tric Vehicle

Elektrisch voertuig met bereikuitbreiding 
(met verbrandingsmotor met een laag ver-
mogen of brandstofcel)
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AFKORTING TOELICHTING BETEKENIS

RFID
Radio Frequency IDenti-
fication

Identificatie door middel van elektromagne-
tische golven

Boorsjabloon

Uw eMH1-laadstation wordt geleverd met een sjabloon (zie de verkleinde afbeelding) 
voor boorgaten voor de montage in een geschikte ondergrond. Bij de in deze handleiding 
beschreven varianten van de eMH1 moet de elektrische installatie in principe worden 
overgedragen aan een elektricien, die de aansluitng aan het locale stroomnet uitvoert.

Verkleinde afbeelding  
boorsjabloon

U kunt echter de mechanische montage van het laadstation zelf uitvoeren en de nodi-
ge bevestigingsgaten maken: Deze procedure wordt in detail in de sectie “Montage 
en aansluiting” op pagina 9 beschreven.

In principe gelden de volgende algemene voorwaarden voor de montage die u van 
tevoren moet controleren en eventueel met de installateur afspreken:

Het nodige montage oppervlak voor de laadstations van de EVSE 5X1 / 5X3 serie is 
262 x 222 mm (H x B).

• De aanbevolen asdiameter voor de bevestiging is 5 mm, het boorgat moet betref-
fend worden aangepast.

• Voor de bevestiging van de eMH1-laadstations zijn in elk geval de aangewezen drie 
schroeven of boren nodig.
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• Zorg ervoor dat de gekozen montageplaats in termen van ondergrond, aanvoerka-
bel/kabelgeleiding, afstand tot het voertuig en de milieuvoorwaarden voor de mon-
tage van het laadstation is geschikt.

• Volg nauwkeurig alle voorschriften voor de montagepositie en hoogte. De nodige 
informatie is te vinden in paragraaf “Voorwaarden betreffende de installatieplaats 
en montage” op pagina 9.

• Controleer de afmetingen op de boorsjabloon voordat u de boorgaten met behulp 
van de sjabloon gaat markeren en vervolgens boren.

OPGELET!  
Overdrag de eindmontage, indien nodig, aan een gekwalificeerde en er-
kende installateur: Als er een storing optreedt, die aan een ondeskundige 
montage en installatie kan worden toegeschreven, worden alle garan-
tie en garantieaanspraken ongeldig. Op verzoek is een bewijs van een 
deskundige installatie aan te voeren (door mogelijke kosten documenten 
voor te stellen) voordat de waarborg/garantie in werking treedt.

Garantievoorwaarden en garantie

ABL garandeert voor dit product de wettelijk voorgeschreven garantieperiode en een 
garantie van gelijke looptijd voor het land waar het product is gekocht. Als het product 
wordt gebruikt in een ander land gelden de wettelijke bepalingen van het land waar het 
product is gekocht: De waarborg is zoals de garantie in geen enkel geval overdraag-
baar.

Indien wijzigingen van welke aard dan ook aan het product zijn aangebracht die niet uit-
drukkelijk door ABL waren toegelaten of in een aanwijzing voor geautoriseerde dienst-
verleningspartner waren beschreven, komen de garantieverplichtingen van de zijde 
van de fabrikant met onmiddellijke ingang te vervallen.

Een plaatselijke reparatie wordt doorgaans uitgesloten door de fabrikant. Door inbreuk 
komt de waarborg/garantie met onmiddellijke ingang te vervallen.

OPGELET!  
Als problemen in het bedrijf van uw product optreden neem onmiddellijk con-
tact op met uw lokale verkooppartner of een bevoegde vertegenwoordiger en 
bespreek in welke mate deze storing onder de waarborg en/of garantie valt. 
Onderneem in geen enkel geval zelf wijzigingen of reparaties aan uw pro-
duct!

ABL zorgt voor de goede werking van dit product na levering, binnen de rechtsgeldige 
garantie. De garantie is beperkt tot zulke schade die gevolg zijn van normaal gebruik en 
aan voor de hand liggende materiaal of productiefouten kunnen worden toegeschre-
ven. In deze gevallen probeert de fabrikant in samenwerking met locale partners de 
onberispelijke werking van het product te herstellen. Eventuele voorkomende kosten 
voor het transport van het product draagt de klant.
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De fabrikant wijst echter alle schadeclaims af die worden veroorzaakt door verkeerd 
gebruik, verwaarlozing, wijziging, pogingen tot reparatie of overmacht.

Eventuele impliciete garanties, inclusief garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid 
voor een bepaald doel zijn beperkt tot de duur van de garantieperiode.

Aanwijzing afvalbeheer

	  

Het pictogramm van de doorgestreepte vuilcontainer betekent dat 
elektrische en elektronische apparaten, inclusief toebehoren, ge-
scheiden van het algemene huisvuil dienen te worden weggegooid.

De materialen zijn herbruikbaar conform hun kenteken. Met her-
bruik, recycling of andere vormen van herbruik van oude apparatuur 
levert u een belangrijke bijdrage aan het beschermen van ons milieu.
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