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Zorg voor het milieu! Mag niet met het huisvuil worden weggegooid! Dit 
product bevat elektrische of elektronische onderdelen die moeten worden 
gerecycled. Laat het product achter op het aangewezen station voor 
recycling, bijvoorbeeld op het recyclingstation van de lokale gemeente. 

Verwijdering van het product moet overeenkomen met de lokale 
milieuwetten en -richtlijnen. Het product bestaat uit gerecycled aluminium, 
plastic en elektronica en moet worden gerecycled zoals voor deze 
materialen wordt beschreven.  

 

 
Goedgekeurd in overeenstemming met de relevante EU-richtlijnen. 

 

Het niet opvolgen en uitvoeren van de aanwijzingen, instructies en 
veiligheidsvoorschriften in deze gebruikershandleiding betekent dat alle 
garantiebepalingen komen te vervallen en dat Charge Amps AB alle claims voor 
schadevergoeding in verband met letsel/schade of incidenten die direct of indirect het 
gevolg zijn van een dergelijke nalatigheid kan afwijzen.  

 

De fabrikant geeft geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid 
van dit document en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van dergelijke 
informatie. De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande 
kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de informatie die is gepubliceerd in dit 
document. Ga naar www.chargeamps.com voor de nieuwste documentversie. 

 

© Copyright Charge-Amps AB 2021. Alle rechten voorbehouden. Kopiëren, aanpassen en 
vertalen is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Charge-
Amps AB. 

 

https://www.chargeamps.com/
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1. Veiligheid 
WAARSCHUWING! Lees alle instructies voor gebruik. 

• Onjuist gebruik kan leiden tot risico op persoonlijk letsel.  
• Het product mag alleen worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde elektricien 
in overeenstemming met de installatiehandleiding. 

• Nationale installatievoorschriften en -beperkingen zijn van toepassing. 
• Gebruik dit product alleen om compatibele elektrische voertuigen op te laden. 
• Inspecteer het product voor gebruik op zichtbare beschadigingen. 
• Probeer het product nooit te repareren of te gebruiken als het beschadigd is.  
• Dompel het product niet onder in water, stel het niet bloot aan fysiek misbruik en 
steek geen vreemde voorwerpen in enig deel van het product. 

• Probeer het product nooit op enige wijze uit elkaar te halen. 

2. Technische gegevens 
Artikelnummer 101010 / 101010-LTE* 

Oplaadstandaard Modus 3 

Symbool stroomtoevoer EV 
 

Identificatie RFID (i/a) HF, 13,56 MHz 

Internetverbinding Wifi 802,11 b/g/n, 2,4 GHz 

Energiemeting 3-fasige spanning, stroom en vermogen 

Externe aardlekschakelaar 

nodig 

Nee 

Bedrijfstemperatuur -30 °C tot +45 °C 

Spanning 230/400 V 

Stopcontacten 2 x 22 kW type 2 

IK-classificatie IK10 

IP-classificatie IP55 
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Afmetingen (B x D x H) 367 x 159 x 405 mm 

Gewicht 10 kg 

RFID-frequentiebereik 13,553 – 13,567 MHz 

RFID-output 31 dBm 

Wifi-frequentiebereik 2412 – 2484 MHz 

Wifi-output 802,11 b/g/n: 20/17/14 dBm 

 

 

* Specificatie van 101010-LTE 

RF-technologie GSM, GPRS, EDGE, UMTS/HSPA+, LTE 

Max RF-vermogen 32 dBm@GSM, 24 dBm@WCDMA, 23 dBm@LTE 

RF-bereik 698 – 868 / 1650 – 2690 MHz 

Simkaart Standaard SIM 
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3. Productoverzicht 

3.1. Onderdelen 

 
 

 

A. RFID-lezer 
B. RFID-lampje  
C. EV-laadcontact 
D. Laadcontactlampje 
E. Cilinderslot 

3.2. Inhoud van de verpakking 
• Charge Amps Aura  
• Kabelgeleiding met fittingen, stekkers en schroef  
• Twee sleutels voor het cilinderslot (uitsluitend te openen door een gekwalificeerd 
installateur tijdens de installatie) 

• Twee RFID-kaarten 
• Snelle gebruikshandleiding 
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4. Gebruik  

4.1. Cloudservice en App 
Charge Amps Cloud en de Charge Amps App zijn beschikbaar voor Charge Amps Aura 
verbonden met Charge Amps als cloudprovider.  

Voor Charge Amps Aura-apparaten verbonden met andere cloudproviders, raadpleegt u 
uw cloudprovider voor vragen over portals en apps.  

 

Charge Amps App   

          
 

Charge Amps Cloud   

 
https://my.charge.space/  

  

Volg de link voor de volledige productdocumentatie. 

 

https://chargeamps.com/nl/product/charge-amps-aura/ 

https://my.charge.space/
https://my.charge.space/
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4.2. RFID-kaart toevoegen 
Voeg RFID-kaarten toe met behulp van de cloudservice. 

4.3. Opladen zonder RFID-identificatie 
1. Sluit de EV-connector aan op de auto. Til het klepje van het laadcontact op en 
sluit de EV-stekker aan op het EV-laadcontact.  
 

2. Koppel de EV-connector los van de auto en haal de EV-stekker uit het EV-
laadcontact. 

4.4. Opladen met RFID-identificatie 
1. Sluit de EV-connector aan op de auto. Til het klepje van het laadcontact op en 
sluit de EV-stekker aan op het EV-laadcontact.  
 

2. Houd de RFID-kaart een korte tijd voor de RFID-lezer om het opladen te starten.  
 

Als het andere laadcontact niet wordt gebruikt, wordt deze donker en kan 
deze niet worden gebruikt tijdens de 5 minuten van de RFID-verificatie. 
 
Als er geen RFID-kaart is geverifieerd tijdens de periode van 5 minuten, 
moet het opladen op afstand worden gestart of door de EV-stekker te 
ontkoppelen en opnieuw aan te sluiten om de RFID-lezer opnieuw te 
activeren. 
 

3. Koppel de EV-connector los van de auto en haal de EV-stekker uit het EV-
laadcontact. 

4.5. Kabelslot 
Tijdens het opladen wordt het kabelslot automatisch geactiveerd. 

Om de EV-oplaadkabel aan te sluiten op Charge Amps Aura terwijl er niet wordt geladen, 
gebruikt u de Charge Amps App of Charge Amps Cloud. 
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4.6. Statusindicaties 

Status Laadcontactlampje RFID-lampje 

Klaar voor opladen Groen licht Geen licht 

Aan het opladen Blauw licht Groen licht 

Wachten op load balancing Knipperend blauw 
licht 

Geen licht 

Wachten op RFID-
verificatie 

Geel licht Knipperend blauw 
licht 

Opladen voltooid Geel licht Geen licht 

RFID-kaart niet 
goedgekeurd  

Geel licht Rood/knipperend  
Blauw licht* 

Time-out RFID-verificatie Geel licht Rood licht 

Fout Rood licht Rood licht 

EV-laadcontact niet 
beschikbaar voor gebruik 

Geen licht Geen licht 

* Automatisch terug naar Wachten op RFID-verificatie 

5. Onderhoud  
WAARSCHUWING! Bespuit het product nooit rechtstreeks met water of een andere 
vloeistof.  

5.1. Regulier onderhoud 
• Controleer visueel of de EV-connector geen schade heeft.  
• De buitenkant van het product moet regelmatig worden schoongeveegd met een 
schone droge doek om vuil en stof te verwijderen. 

• Gebruik geen reinigingsmiddel om de componenten van het product schoon te 
maken. 
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6. Productondersteuning en service 
Als u vragen hebt of problemen ondervindt met het product, is er altijd ondersteuning 
beschikbaar.  
Zo vindt u het snelst een antwoord op uw vragen: 

Kijk in de gebruikershandleiding of uw vragen daarin worden beantwoord. 

1. Neem contact op met uw leverancier of cloudprovider als uw vraag niet wordt 
beantwoord in de handleiding. 

2. Als u service of reparatie nodig hebt, neemt u eerst contact op met de leverancier 
bij wie u het product hebt gekocht. 

3. Ga voor meer informatie naar chargeamps.com/support. 

7. Garantie 
Aangezien garantievoorwaarden kunnen verschillen per markt, raden we u aan contact op 
te nemen met uw leverancier over de garantievoorwaarden.  

 

https://chargeamps.com/nl/support/
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