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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 installatiehandleiding 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. 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. 

• Het product mag alleen worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde elektricien 
in overeenstemming met de installatiehandleiding. 

• Zorg dat de stroom vóór installatie of onderhoud is uitgeschakeld met de 
hoofdschakelaar. 

• Onjuist gebruik of nalatigheid om de instructies in deze installatiehandleiding te 
volgen kan leiden tot een risico op persoonlijk letsel.  

• De lokale regel- en wetgeving is van toepassing op de installatie. 
• 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.  
• Zorg er vóór gebruik voor dat het product in goede staat verkeert en dat alle 
kabels correct geplaatst zijn.  

• 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. 

• Bewaar de EV-connector altijd in de houder als deze niet wordt gebruikt. 
• Gebruik nooit een adapter tussen de EV-connector en het elektrische voertuig. 
• Zorg ervoor dat de EV-laadkabel is opgerold wanneer deze niet in gebruik is, om 
risico op schade aan de kabel of struikelen te voorkomen. 

• Zorg ervoor dat de EV-laadkabel is uitgerold vóór het laden, om oververhitting 
tijdens gebruik te voorkomen. 

• Probeer het product nooit op enige wijze uit elkaar te halen. 
• Zorg ervoor dat er in de buurt van de montageplaats geen brandbare, explosieve, 
bijtende of ontvlambare materialen, chemicaliën of dampen aanwezig zijn. 

• Zorg ervoor dat alle schroeven van de klemmen goed vastzitten, voordat u de 
voorkant weer terugplaatst. 

• Raak de printplaat niet aan tijdens de installatie, om risico op statische elektriciteit 
te voorkomen. 

• Zwaar voorwerp! Maak gebruik van hulpmiddelen en de juiste tiltechniek, om 
belasting van de spieren of letsel aan de rug te voorkomen.  
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2. Technische gegevens 
Oplaadstandaard Modus 3 

Symbool stroomtoevoer EV  

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

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

Communicatieprotocol OCPP 1.6J 

Energiemeting 1- tot 3-fasige spanning, stroom en 
vermogen 

Externe aardlekschakelaar vereist Ja, type A 

Bedrijfstemperatuur -30 °C tot +45 °C 

IP-classificatie IP 66 (hoofdeenheid) 
IP 44 (EV-connector en stopcontact) 

IK-classificatie IK10 

Kabellengte 7,5 m 

Afmetingen (B x D x H) Hoofdeenheid: 262 x 159 x 203 mm 
Connector: 81 x 125 x 88 mm 

Gewicht 4 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 

Nominale spanning (Un) (van de 
CONSTRUCTIE) 

230/400 V 

Bedrijfsspanning (Un) (van een circuit van 
een CONSTRUCTIE) 

230/400 V 

Nominale stroom van de CONSTRUCTIE 
(InA) 

16/32 A* 

* Afhankelijk van de variant 

Nominale stroom van een circuit (Inc) 

 

16/32 A* 

* Afhankelijk van de variant 

Nominale frequentie (fn) 50 Hz 



 
 

 
 

© Copyright Charge Amps AB 
Doc. Nr: 130741-NL 
Rev 01 
 

Charge Amps 
Frösundaleden 2B 
SE-169 75 Solna 
Sweden 

www.chargeamps.com 
Org. No. 556897-7192 
Registered office: Solna 

 
 

6 
 

Veiligheidssysteem voor reststroom DC-foutstroombescherming geïntegreerd 
in het laadstation. Een externe 
aardlekschakelaar type A is nodig.  

Typen systeemaarding waarvoor de lader 
is ontworpen  

TN, IT, TT 

Installatie binnen en buiten Ja 

Stationair of verplaatsbaar Stationair 

Bedoeld voor gebruik door doorsnee 
personen 

Ja 

Extern ontwerp Afgesloten wandgemonteerd oppervlak 
type CONSTRUCTIE 

Type constructie Vast 

Locaties met beperkte toegang of niet-
beperkte toegang 

Niet-beperkte toegang 

Montagemethode Wandgemonteerde CONSTRUCTIE* 
* Stationaire installatie op de grond met 
de paalbeugel-accessoire 
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3. Productoverzicht  

3.1. Onderdelen 

 

 
 

A. Middenlampje/RFID-lezer 
B. Ringlampje 
C. Stopcontact (alleen sommige modellen) 
D. EV-connector  

A B 

C 

D 

E 

F 

G 

I 

J 

K 

H 
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E. Houder EV-connector 
F. Voorkant   
G. Achterkant 
H. Kabelingang: LAN-verbinding (alleen sommige modellen) 
I. Kabelingang: inkomende elektrische verbinding  
J. Ingang wifi-antenne (alleen sommige modellen) 
K. Ingang kabel: vaste laadkabel 

3.2. Inhoud verpakking 
• Charge Amps Halo 
• Wifi-antenne (alleen sommige modellen) 
• Vijfpins-klemaansluiting voor voedingsstroom 
• Houder EV-connector 
• RFID-kaart  
• Document met serienummer en wachtwoord  
• Snelle gebruikshandleiding 

4. Vóór de installatie 

4.1. Aanbevolen gereedschap 
• schroevendraaier, platte elektrische schroevendraaier 3,5 mm  
• boor voor schroef/plug voor wandmontage 
• laser/waterpas voor juiste montage op de wand 
• striptang voor kabels 
• schuine inbussleutel H4 

4.2. Materialen verstrekt door installateur 
• 3 x schroeven van 5 mm met platte kop type A2 of A4 met bijbehorende pluggen 
(indien nodig) om de Charge Amps Halo op te hangen 

• 4 x schroeven van 3,5 mm met verzonken kop voor wandmontage van de houder 
van de EV-connector 

• extern afdichtmiddel voor de muur (indien nodig) 
• externe aardlekschakelaar type A, 30 mA 
• installatiekabel, max. buitendiameter van 14,0 mm, in overeenstemming met de 
laadcapaciteit van het geselecteerde product 

• LAN-kabel met korte verbindingskop (alleen sommige modellen) 
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4.3. Bevestigingseisen 
• Gebruik altijd afdichtingsmiddel bij installatie buiten of op een niet egaal 
oppervlak. 

• Monteer de Charge Amps Halo indien mogelijk niet in direct zonlicht. 
• Installeer Charge Amps Halo niet in kleine ruimtes. 
• Zorg dat de muur geschikt is voor het gewicht van het product. 
• Aanbevolen montagehoogte 750-1450 mm. 
• Gebruik schroeven en pluggen (indien nodig) die geschikt zijn voor de muur. 

4.4. Elektrische vereisten 
N.B. Door lokale regelgeving kunnen er bijkomende vereisten zijn voor de elektrische 
installatie. 

• Charge Amps Halo moet worden geaard via een permanente elektrische 
installatie. 

• Voer de elektriciteitskabel alleen in via de daarvoor bestemde invoer. 
• De kabel van de ethernetconnector moet van het korte type zijn.  
N.B. De ethernetverbinding is enkel beschikbaar voor de Charge Amps Halo 
OCPP-versie. 

4.4.1. Controleer het volgende voor installatie 
• De stroom is uitgeschakeld met de hoofdschakelaar. 
• De afmetingen van de ingangskabel zijn geschikt voor verbinding met de Charge 
Amps Halo: 
 

o Minimum 2,5 mm2 voor 16 A  
De elektrische omstandigheden in de faciliteit en de kabellengtes kunnen 
een hogere dwarsdoorsnede vereisen om te voldoen aan de 
inschakelingsvoorwaarden. 
De buitendiameter van de geselecteerde kabel mag niet groter zijn dan 
14,0 mm. 
 

o Minimum 6 mm2 voor 32 A  
De elektrische omstandigheden in de faciliteit en de kabellengtes kunnen 
een hogere dwarsdoorsnede vereisen om te voldoen aan de 
inschakelingsvoorwaarden. 
De buitendiameter van de geselecteerde kabel mag niet groter zijn dan 
14,0 mm. 
 

• Het product is correct gezekerd: 
o 1-fase 3,7 kW: 16 A, C of B Curve MCB* 
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o 3-fase 11 kW: 16 A, C of B Curve MCB* 
o 1-fase 7,4 kW: 32 A, B Curve MCB* 

 
Dit zijn minimale niveaus. De lokale regelgeving moet altijd worden opgevolgd. 

* MCB = Miniature Circuit Breaker (mini-stroomonderbreker), B-curve 
inschakeling van MCB bij 3-5 maal nominale stroom en C-curve inschakeling 
MCB bij 5-10 maal nominale stroom. 

 
• Zorg dat er een aardlekschakelaar type A geïnstalleerd. 
DC-foutstroombescherming geïntegreerd in het laadstation. Een externe 
aardlekschakelaar type A is nodig. Samen hebben ze dezelfde functionaliteit als 
aardlekschakelaar type B en vervangen ze de vereisten voor aardlekschakelaar 
type B volgens IEC 61851.   

5. Installatie 
1. Schakel de stroom uit met de hoofdschakelaar. 
2. Controleer of de voedingskabel is geïsoleerd.  
3. Haal Charge Amps Halo uit de verpakking.  
4. Monteer een aparte aardlekschakelaar type A op de toevoerkabel naar de Charge 
Amps Halo. 

5. Maak de Charge Amps Halo open met een H4-inbussleutel. 
Zorg dat de O-ringen die zijn bevestigd met de schroeven niet loskomen. 

 
 

6. Verwijder alle aangesloten klemmenblokken/connectoren van de printplaat. 
7. Bevestig de externe wifi-antenne (alleen sommige modellen). 
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8. Installeer de ethernetkabel via de LAN-verbinding. Max. diameter 4-8 mm. 
9. Markeer de bevestigingsgaten voor de Charge Amps Halo op de muur en boor de 
gaten.  
 

 

Niet op schaal.  
Gemarkeerd gebied is het afdichtgebied dat druk op de muur uitoefent. 
Zorg dat dit gebied vlak en schoon is, om waterlekkage te voorkomen. 
 

10. Bevestig de achterkant op de muur. Zorg dat het bevestigingsoppervlak verticaal 
en vlak is. 
 
Belangrijk! 
Gebruik altijd afdichtingsmiddel. 
 

11. Markeer de bevestigingsgaten voor de houder van de EV-connector op de muur 
en boor de gaten.  
Plaats de gaten voor de houder van de EV-connector ongeveer 30 cm rechts van 
Charge Amps Halo. 

12. Bevestig de houder van de EV-connector. 
13. Draai de moer van de kabelingang los.  
14. Strip de elektriciteitskabel (15-20 cm) en plaats deze door de kabelingang heen. 
15. Draai de moer van de kabelingang weer vast. 
16. Koppel de stroomtoevoer aan het 5-pins klemmenblok. 
 

(mm) 
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• Verbinding in TN- en TT-netwerk 
 
3,7 kW, 7,4 kW 
Verbind L1, N en PE. 
L2 en L3 zijn optioneel, maar worden aanbevolen.  
 
Door L2 en L3 te verbinden, wordt een verbinding met load balancing en 
clouddiensten mogelijk, met instellingen om de fase te selecteren die de 
kleinste lading in het pand heeft. 
 
11 kW 
Verbind alle 5 de kabels. 

 
 

• 1-fasige verbinding in IT-netwerk 

 
 

17. Monteer de klemmen terug in de voorkant. 
 

 
 



 
 

 
 

© Copyright Charge Amps AB 
Doc. Nr: 130741-NL 
Rev 01 
 

Charge Amps 
Frösundaleden 2B 
SE-169 75 Solna 
Sweden 

www.chargeamps.com 
Org. No. 556897-7192 
Registered office: Solna 

 
 

14 
 

1. 5-pins klemmenblok voor inkomende stroomtoevoer 
2. Ethernetpoort (indien verbonden via bekabeld netwerk) 
3. 6-pins klemmenblok voor laadkabel 
4. 3-pins klemmenblok voor stopcontact (alleen sommige modellen) 
5. Kabel wifi-antenne (alleen sommige modellen) 

 

18. Plaats de voorkant terug op de achterkant.  
Controleer zorgvuldig of: 

• Alle O-ringen rondom de bevestigingsschroeven op hun plek zitten. 
• Er geen kabels bekneld zijn.  
• Alle kabels correct zijn geplaatst. 
• De voorkant is bevestigd met het Charge Amps-logo naar boven wijzend. 
 

 
 

19. Draai de vier H4 inbusschroeven vast met een koppel van 1,5 - 2,0 Nm. 
20. Schakel de stroom in met de hoofdschakelaar.  

• Nu begint de opstartsequentie met zelftest.  
• Zodra Charge Amps Halo is verlicht met een continu wit licht, is deze klaar 
voor gebruik. 

21. Ga door met de installatie door de Charge Amps Halo te configureren. 
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6. Configuratie 

6.1. Verbinden met wifi 

6.1.1. Toegang tot het wifi-toegangspunt van Charge Amps Halo 
N.B. Niet nodig wanneer LAN wordt gebruikt (alleen sommige modellen). Zie hoofdstuk 
6.2 Verbinden via LAN. 

Het wifi-toegangspunt van Charge Amps Halo is niet verbonden met een netwerk.  

Het wifi-toegangspunt van Charge Amps Halo is vanaf het inschakelen slechts gedurende 
10 minuten beschikbaar.  

 
1. Verbind met de wifi van Charge Amps Halo via een smartphone, tablet of een 
computer.  
Zet in vliegtuigmodus om conflicterende wifi te vermijden. 

• SSID: HALO_nnnnnnM (nnnnnn staat gelijk aan de laatste 6-getallen van 
het serienummer).  

• Wachtwoord: Voer de pincode van de Charge Amps Halo in.  
2. Open een webbrowser en voer 192.168.250.1 in de zoekbalk in. 
3. Ga verder naar het hoofdstuk volgens de onderstaande tabel. 

 
Charge Amps Halo 

Zie hoofdstuk  
6.1.2 Verbinden met wifi  

 
Charge Amps Halo OCPP-versie 

Zie hoofdstuk  

6.1.3 Verbinden met wifi  
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6.1.2. Verbinden met wifi 
1. Voer de inloggegevens van het faciliteitsnetwerk in om Charge Amps Halo te 
verbinden met het internet. 

2. Klik op Refresh om op te slaan. 

6.1.3. Verbinden met wifi  
N.B. Alleen beschikbaar voor de Charge Amps Halo OCPP-versie. 
N.B. Niet nodig indien een LAN-kabel wordt gebruikt. 

1. Log in bij de lokale managementinterface 
Voer de pincode in en log in bij de lokale managementinterface. 

2. Klik op het pijltje in de rechterbovenhoek om te navigeren tussen tabbladen. 
Selecteer het tabblad WiFi. 

3. Voer de inloggegevens van de wifi van de faciliteit in om Charge Amps Halo te 
verbinden met het internet. 

4. Klik op Refresh om op te slaan. 

6.2. Verbinden via LAN 
N.B. Alleen beschikbaar voor de Charge Amps Halo OCPP-versie. 
 
1. Zorg dat Charge Amps Halo is verbonden met het lokale netwerk via de LAN-
kabel. 

2. Open met de computer of smartphone een webbrowser en voer in het zoekveld 
het IP-adres in van Charge Amps Halo.  
Het IP-adres staat in de router of DHCP-server die de distributie van de IP-
adressen beheerd. 

3. Voer de pincode in en log in bij de lokale managementinterface. 

6.3. Instellingen lokale managementinterface 
N.B. Alleen beschikbaar voor de Charge Amps Halo OCPP-versie. 
Klik op het pijltje in de rechterbovenhoek om te navigeren tussen tabbladen. 

6.3.1. Instellingen elektrische installatie 
1. Selecteer het tabblad Installation en volg de instructies. 
2. Klik op Refresh om op te slaan. 
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6.3.2. RFID-beheer voor offline-laders 
N.B. Bij verbinding met een clouddienst, worden de lokaal toegevoegde RFID-kaarten 
genegeerd. 

1. Selecteer het tabblad "RFID" en volg de instructies.  
2. Klik op Refresh om op te slaan. 

 

6.3.3. Verbinden met cloudprovider 
N.B. Niet van toepassing voor gebruikers van Charge Amps Cloud. 

1. Selecteer het tabblad "OCPP" en voer de URL van de cloudprovider in. 
2. Klik op Refresh om op te slaan. 
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7. Cloudconnectiviteit 
Charge Amps Cloud en de Charge Amps App zijn beschikbaar voor Charge Amps Halo 
verbonden met Charge Amps als cloudprovider.  

Voor Charge Amps Halo verbonden met andere cloudproviders, raadpleeg de 
cloudprovider voor vragen over portals en apps.  

Neem contact op met de cloudprovider om een goede verbinding te verifiëren. 

 

Charge Amps App  

          
 

Charge Amps Cloud-gebruiker  Charge Amps Cloud-partner 

    
https://my.charge.space/   https://my.charge.space/partner 

   

Volg de link voor de volledige productdocumentatie. 

 
https://www.chargeamps.com/product/charge-amps-halo/ 

 

https://my.charge.space/partner
https://www.chargeamps.com/product/charge-amps-halo/
https://www.chargeamps.com/product/charge-amps-halo/
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7.1. Een Charge Amps-partneraccount aanmaken 
Voor de installatie van Charge Amps-producten is een Charge Amps-partneraccount 
vereist. 

Gebruik uw inloggegevens of maak een nieuw account aan. 

 

1. Maak een nieuw gebruikersaccount aan in de Charge Amps Cloud 
https://my.charge.space/  
N.B. Registreer de EV-lader niet. De configuratie wordt gedaan in de partner-
interface. 

2. Stuur een e-mail naar Charge Amps (support@charge-amps.com) waarin u het 
volgende vermeldt: 
a. inlognaam gebruikersaccount  
b. bedrijfsnaam 
c. adres bedrijf 
d. e-mail bedrijf 
e. telefoonnummer bedrijf 
f. organisatienummer bedrijf 
g. vertegenwoordiger bedrijf 

3. Charge Amps zal u een e-mail sturen wanneer uw partner-account is aangemaakt. 
 

8. Probleemoplossing 

8.1. Opnieuw opstarten  
• Start de lader opnieuw op door power cycle uit te voeren. 
• Start de lader opnieuw op via de lokale managementinterface.  
Navigeer naar het tabblad "System" en klik op "Reboot system". 

• Als laatste middel kunnen de fabrieksinstellingen worden teruggezet. 

8.2. Fabrieksinstellingen terugzetten  
N.B. Neem contact op met uw leverancier voordat u dit uitvoert.  

Herstel de fabrieksinstellingen van de lader via de lokale managementinterface.  
Selecteer het tabblad "System" en klik op "Factory Reset".  

https://my.charge.space/


 
 

 
 

© Copyright Charge Amps AB 
Doc. Nr: 130741-NL 
Rev 01 
 

Charge Amps 
Frösundaleden 2B 
SE-169 75 Solna 
Sweden 

www.chargeamps.com 
Org. No. 556897-7192 
Registered office: Solna 

 
 

20 
 

9. Demonteren 
N.B. Demontage mag alleen worden uitgevoerd door een erkende elektricien. 

Zet de fabrieksinstellingen van Charge Amps Halo terug voordat deze wordt 
uitgeschakeld. Neem contact op met uw leverancier voordat u dit uitvoert. 

De stroomtoevoer naar de lader moet worden geïsoleerd vóór het demonteren.  

Gebruik deze installatiehandleiding en volg de stappen in tegenovergestelde volgorde om 
Charge Amps Halo op de juiste manier te demonteren. 

10. Productondersteuning en service 
Neem contact op met uw leverancier of cloudprovider als uw vraag niet wordt 
beantwoord in de handleiding. Ga naar https://chargeamps.com/support/. 

https://chargeamps.com/support/
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