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FAQ Laadstations algemeen:
V1:
A1:

Hoe lang duurt het laden van mijn auto?
De duur van laden wordt bepaald door; het vermogen wat het laadstation kan aanbieden
(installatie), hoe leeg de accu daadwerkelijk is, de kwaliteit van de accu en/of deze een extra koel-tijd
heeft geïntegreerd tijdens het laden.

V2:
A2:

Mag ik mijn laadkabel verlengen?
Nee dit mag niet op geen enkele manier. Verkorten mag ook niet. De kabel die je koopt is een
beproefde kabel met een bijbehorende interne weerstand. D.m.v. communicatie controleert het
laadstation in samenwerking met de auto of de aansluiting en aarding veilig is, en kan de laadcyclus
worden gestart. Past men deze kabel aan (verlengen/verkorten) dan kan er in de communicatie iets
mis gaan waarbij het laadproces niet zonder problemen verloopt, of het laadproces start niet.

V3:
A3:

Moet er voor een laadstation altijd een aardlekschakelaar?
Ja, volgens de IEC 61851 moet voor elke laadcontactdoos een aardlekschakelaar of aardlekautomaat
worden geplaatst.

V4:
A4:

Is een gewoon stopcontact niet genoeg?
Een gewoon contactdoos is niet ontworpen en getest om een stroom van 16A “vol” continu te
voeren.

V5:
A5:

Mijn stopcontact is wel geschikt voor continu 16A. kan het nu wel?
Kan wel, maar het laadproces gaat langzaam. De meeste auto’s begrenzen deze manier van laden
zelfs op 11 of 13A. In de toekomst zullen alle auto’s dit doen. Als je bijvoorbeeld bij de Nissan Leaf de
meegeleverde laadkabel voor een “normale” 230V aansluiting gebruikt, zal dit met 10A gebeuren.
Volledig laden duurt dan 12 uur. Zie dit meer als een oplossing voor noodgevallen. Tevens moet bij
zo’n vermogen het stopcontact volgens NEN1010 achter een eigen groep zijn aangesloten.

V6:
A6:

Staat er spanning op de ingang van de auto?
Nee, dit is product/norm technisch verboden. Hier voldoen alle elektrische auto’s aan.

V7:
A7:

Staat er spanning op de contacten van een laadstation?
In tegen stelling tot een normaal stopcontact (modus 1 & 2) zullen de contacten bij modus 3 pas
onder spanning komen te staan als de communicatie tussen het laadstation en voertuig tot stand is
gekomen en alle (veiligheids) protocollen heeft doorlopen. Bij ontgrendeling van de stekker,
verbreekt de verbinding en communicatie en zal het contact direct spanningsloos zijn. (De contacten
zijn dan ook korter)
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Welk contactdoos zit op de auto?
Type 1 of type 2. Bij Europese auto’s lijkt het vrijwel allemaal Type 2 te worden.
Voorbeelden hiervan staan vermeld op de volgende pagina:

Onderstaande info heeft betrekking op de laatste modellen (dd 27-03-2014)
1 fase auto’s
Merk
Type auto
Type stekker
Ampere
Mitsubishi
Outlander PHEV
Type 1
16A
Chevrolet
Volt
Type 1
16A
Opel
Ampera
Type 1
16A
Toyota
Prius plug-in hybrid
Type 1
16A
Volvo
C30
Type 1
16A
VW
E-up
Type 1
16A
VW
E-Golf
Type 1
16A
Nissan
Leaf
Type 1
32A
3 fase auto’s
Merk
Volvo
Tesla
Renault
Porsche
Smart
Mercedes
BMW

Type auto
V60 plug-in
Model S
Zoë
Panamera S E-hybrid
Fortwo Electric drive
B Klasse Electric drive
i3

Type stekker
Type 2
Type 2
Type 2
Type 2
Type 2
Type 2
Type 2

Ampere
16A
32A
32A
32A
32A
32A
16A

Meer info: http://www.laadkabeldiscounter.nl/zoeken-op-merk-en-type-auto/
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Laadkabel Hager
XEV422
XEV422
XEV422
XEV422
XEV422
XEV422
XEV422
Niet standaard
beschikbaar
Laadkabel Hager
XEV424
XEV423
XEV423
XEV423
XEV423
XEV423
XEV424
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FAQ Laadstation witty:
V1:
A1:

Welke laadkabel heb ik nodig?
Aan de witty zijde altijd type 2. De auto bepaald of je aan de andere zijde een type 1 of 2 moet
hebben. Let ook op het amperage. (zie vorige pagina voor voorbeelden)

V2:
A2:

Waarom geen vaste aansluiting?
Zolang aan de autozijde twee verschillende contactdozen worden toegepast is een vaste kabel niet
handig. Stel men neemt naar een aantal jaren een andere auto met een andere contactdoos, met de
huidige oplossing dient alleen de kabel om gewisseld te worden. Of men heeft twee auto’s met
verschillende type aansluitingen en twee bijbehorende laadkabels.

V3:
A3:

Is het Schuko contactdoos alleen voor mode 2?
Het Schuko 16A contact is zowel voor mode 2 (bv elektrische fietsen) alsook mode 1 (bv
accuschroefmachine opladen) geschikt. Het laden van de elektrische auto (mode 3) heeft wel
voorrang op de Schuko contactdoos.

V4:

Hoe regelt de witty de maximale stroom welke op de controller doormiddel van de
instelpotentiometer is begrenst?
Het laadstation witty communiceert aan de auto wat het maximale beschikbare vermogen
(amperage) is, de auto zal hierdoor niet meer vermogen vragen.

A4:

V5:
A5:

Regelt de LM-module (XEV304) de stroom die gaat lopen?
Nee, de LM-module doet niks anders dan meten en vergelijken met de ingestelde waarde op de LMmodule. Hij communiceert aan het laadstation witty of de laadstroom geregeld dient te worden. Het
daadwerkelijk omhoog/omlaag regelen van de laadstroom doet de auto in opdracht van de witty.

V6:
A6:

Stopt de witty nadat de LM-module (XEV304) 3 x de witty heeft laten regelen?
Nee, de LM-module vergelijkt continu “live” of de afgenomen stroom in de huisinstallatie hoger is
dan de ingestelde waarde. Indien dit het geval is zal de LM-module i.c.m. de witty tegen de auto
communiceren dat hij met een lagere stroom moet laden. Echter als de stroom onder het minimum
van 6A daalt dan zal de witty de completen oplading stoppen. Is er enige tijd weer de minimale
amperage beschikbaar van 6A zal het laadproces hervat worden. Indien de beschikbare amperage 3x
in één laadcyclus onder de 6A komt zal het laadstation in storing gaan.

V7:
A7:

Waarom type C of zelfs D installatieautomaat?
Afhankelijk van de kwaliteit van de AC/DC omvormer in de auto kan de installatieautomaat
ongewenst uitschakelen. Dit kan per merk/type auto enorm schelen. Uit diverse testen is gebleken
dan een C-automaat voor een 1-fase installatie de oplossing is. Bij een 3-fase installatie is op dit
moment de Renault Zoë de auto die de hardste klappen uit deelt. Om deze reden moet er gekozen
worden voor een D-automaat. Let op: als je een witty en een D-automaat gebruikt heb je geen ZE
ready gecertificeerde installatie. Hier komt veel meer bij kijken. Indien gewenst zijn ZE ready
laadstations leverbaar, neem contact op met de prodoctmanager.
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V8:
A8:

Wat kan de witty met terug geleverde energie van zonnepanelen?
Heb je zonnepanelen dan kun je ook echt GROEN rijden. De LM-module (XEV304) sluit je aan op de
witty en de meettrafo (CT) op de retourleiding van de zonnepanelen. De LM-module zet je op de
“ECO” stand. Als de zon schijnt zal hij de opgewekte stroom gebruiken om de auto te laden. Komt er
een wolk voor de zon dan daalt de stroom (zo ook de laadstroom). De minimale stroom (6A) wordt
ten alle tijden aan de witty aangeboden. Dit haalt hij “dan” gewoon uit het net.

V9:
A9:

Kan de mode 2 (Schuko) voorrang krijgen op de mode 3. Bv eerst fiets en daarna auto laden?
Nee, niet mogelijk

V10: Zitten er nog veranderingen m.b.t. opbouw van de witty aan te komen?
A10: Er hebben een paar veranderingen plaats gevonden en er staan er de komende maanden een paar
op de planning. Zie hieronder:
 Interne bedrading netter weg gewerkt ; voldaan
 Nieuwe en betere spuitlaag over de behuizing ; voldaan
 Plaatsing van de RFID uitlezer, dichter aan het oppervlakte. Dit is zodat er een betere communicatie
met RFID passen van derden plaats vindt ; voldaan
 Controller (printplaat bij witty.park) geplaatst aan de binnenkant van het deurtje ; voldaan
 witty.home uitgevoerd met contactvergrendeling incl. nieuwe controller (vergelijkbaar met
witty.park controller); voldaan
V11: Is de witty nog getest door een externe instantie?
A11: Ja, de witty is door Dekra (kema) getest. Certificaat is opvraagbaar bij de productmanager
V13: Is er voor de 7W witty (1 fase 32A) geen laadkabel ?
A13: Deze zit standaard (nog) niet in het portfolio. Op dit moment is alleen de Nissan Leaf hiervoor
geschikt. Wenst men deze toch, dan is dit via KSE te leveren. Vraag tzt voor levertijden en een prijs.
V14: Bestaat er geen witty met 2 x mode 3 aansluitingen?
A14: Deze zit (nog) niet standaard in het programma opgenomen. Gezien deze vraag zo vaak is
binnengekomen kijkt men naar de mogelijkheden. Als er echt serieus vraag is dan is dit via KSE reeds
te verwezenlijken. Maar dan alleen als witty.home uitvoering met maximaal 16A!
V14: Komen er nog netwerkaansluitingen of iets dergelijks voor verrekening of loadmanagement?
A14: We werken hard om dergelijke oplossingen aan te kunnen bieden, momenteel zijn hiervoor nog geen
oplossingen.
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V15: Hoe stel ik een 3-fase witty.home/park in voor een 1-fase installatie?
A15: Het instellen van een 3-fase wit.home/park is afhankelijk van de versie.
Witty.home (nov-2013 t/m april-2014)

Witty.home/park (vanaf mei-2014)
Vanaf april-2014 zijn de witty.home & witty.park uitgevoerd met één dezelfde controller. De 3-fase variant
heeft tussen de contacten 68 & 69 van de controller een bedradingsdoorverbinding. Deze dient verwijderd
te worden als een 3-fase laadstation op een 1-fase installatie wordt aangesloten.
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Witty.park (nov-2013 t/m april-2014)
De controller is te herkennen aan het ontbreken van de contacten 68 & 69.

V16: Hoe configureer ik een witty.park?
A16: De daarvoor bestemde bestanden worden meegeleverd via de USB-stick deze dienen/kunnen middels
kladblok geopend worden. Zie onderstaande screenshots voor het een uitgebreider toelichting.
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V16: Mijn laadstation witty laad niet in de modus “uitgesteld laden”
A16: Indien aan alle voorwaarden is voldaan zoals voorgeschreven in de manual en de oplading start niet
nadat een extern signaal is gegeven, is het mogelijk dat middels een “app” het elektrisch voertuig is
ingesteld op “uitgesteld laden”. Het laadstation dient dan op de “dag-stand/directladen” worden
ingesteld. Het laadstation ontvangt vanuit de autozijde het signaal om de oplading te starten.
V17: Waarvoor zitten er condensatoren op de controller?
A17: Alle laadstations zijn uitgevoerd met condensatoren welke ervoor zorgen dat de stekker ontgrendeld
kan worden van de contactdoos (type 2) bij een eventuele stroomuitval. De condensatoren zijn in
eerdere varianten achter de controller gepositioneerd, waardoor deze niet altijd zichtbaar zijn.
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V18: Welke firmware versie heb ik nu? En hoe maak ik een update?
A18: Om de firmware te achterhalen dient de “logs.csv file” te worden uitgelezen. Dit kan men bereiken doormiddel
van het plaatsten van de USB-stick in de controller en deze uit te lezen op de computer (kladblok).

Als een update noodzakelijk is dient een bestand genaamd “b1156 update v3.2.0.0.bin” (momenteel de nieuwste
versie 07-2014) toegepast te worden. Deze dient individueel op de USB-stick te worden geplaatst en in de controller
te worden geplaatst. Waarna de nieuwe files op de USB-stick (zonder het update bestand) kunnen worden geplaats en
in de controller kunnen worden geüpload.

V19: Hoe achterhaal ik een RFID-code?
A19: De RFID-code is gedrukt op de voorzijde van de Hager-pasjes. Indien de RFID-code van bijvoorbeeld een Ovjaarkaart gebruikt dient te worden kan men de code doormiddel van een RFID-ready achterhalen. Tevens heeft men
de mogelijkheid deze te achterhalen, door met de pas éénmalig autorisatie proberen te verkrijgen. De witty.park
registreerd de RFID-code in de “log file” genaamd “Last invalid Badge”. Middels kopiëren en plakken kan de RFID-code
in de whitelist worden geplaatst.

V20: Werkt de loadmanagement module (XEV304) op de varianten witty.home & witty.park?
A20: Ja, de loadmanagement module werkt op beide varianten.
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