
CLUSTER
Laadsysteem voor 
elektrische voertuigen

Een compact systeem voor het opladen van elektrische voertuigen. Het kan, 
indien gewenst, ook gebruikt worden voor het factureren van het verbruik. De 
basis unit wordt geleverd in een eenvoudig te monteren kast.



Het systeem combineert de elektronica van de laadpalen met de elektrische bescherming die voor 
alle delen benodigd is (Aardlekschakelaar type B volgens de huidige normen).
De Load Control module zorgt ervoor dat het gevraagde vermogen nooit groter is dan het beschik-
bare vermogen en zorgt tegelijkertijd voor een optimale verdeling van het beschikbare vermogen. 
Dit kan op een vaste of dynamische manier worden geregeld door middel van een vermogens meet-
punt dat op het niveau van de hoofdmeter wordt geplaatst. Dankzij dit meetpunt is het ook mogelijk 
om lokaal geproduceerde energie in te zetten (PV, wind, etc.).

DE CONTROL MODULE
Laadbeheer
De control module zorgt voor een goede belasting van de voertuigen. Gekop-
peld aan een of meer meetpunten (meestal de algemene meter), is dynamisch 
beheer van het vermogen en een gedifferentieerde facturering mogelijk, af-
hankelijk van de oorsprong van het verbruik, lokaal of niet. Met een meetpunt 
past de control module het laadvermogen van de voertuigen in real-time aan 
op het beschikbare vermogen, rekening houdend met andere consumptie-en 
lokale productie.
Met het Nexxtmove-platform kunnen ook een aantal zogenaamde “prioriteit” 
plaatsen worden gedefinieerd. Deze kunnen bijvoorbeeld voorrang krijgen bij 
het opladen.

HET NEXXTMOVE-PLATFORM
Energieverbruik facturering 
Met het Nexxtmove -platform kunt u het verbruik van iedere gebruiker afzon-
derlijk volgen en factureren. Elke gebruiker en de parking Manager hebben 
hun eigen persoonlijke inlog gegevens en autorisatie niveaus in het systeem. 
Speciale gebruikers zijn te definiëren zoals een Fleet Manager, Building Manag-
er, enz. 
Verschillende middelen voor identificatie en betaling zijn mogelijk: badge, 
QR-bankcode, creditkaart.

Kenmerk van de kasten
De kasten worden voorzien van alle elektrische apparatuur geleverd.

Kenmerken vertrekken

1 Oplaadstekkers (één per vertrek) worden geleverd in een afzonderlijke verpakking.

OPTIE 1 : 

• 8 wandaansluitingen 

• Elektrische kast gemaakt van composiet isolatiemateriaal 
(polyester) IP54.

a) Afmetingen Master (met Control Module)  
– DCWE2: 1140 x 1130 x 320 mm.

b) Afmetingen Slave (zonder Control Module)  
– DCWE1: 1140 x 800 x 320 mm.

• In het geval van 2 kasten, moet er 1 een Master zijn (max. 16 
oplaadpunten per Control Module).

• Indien er meer dan 2 kasten zijn, dient er per 2 kasten 1 als 
master uitgevoerd te zijn.

• Verbinding tussen kasten door middel van LAN-kabel rege-
lmodule (ModBus).

• Meegeleverde lastscheider 125 A.

OPTIE 2 : 

• Metalen kast voor 16 aansluitingen voorzien  
van een voetplaat.

• Afmetingen: 1800 x 1000 x 400 mm.

• Meegeleverde controle module.

• Meegeleverde lastscheider 250 A.

Specificaties 32A MONO 16A TRI / 32A MONO

EV module 32 BM 16 BT

Laadvermogen Max 7,4 kW Max 7,4 / 11 kW

Oplaadtijd per 100 km  
@ 15 kW/100 km 2 h 1h30

Vermogenschakelaar 40 A 40 A

Aardlekschakelaar1 30 mA Type B 30 mA Type B

Verbindingen  
(niet meegeleverd)

3G 4-16 mm² 5G 4-10 mm²

+ LiYCY 2x 0,5 mm² of gelijkwaardig 5G 4-10 mm²

Oplaadstekker Inbegrepen, met of zonder oplaadkabel  
voor voertuigen.

Netwerk spanning 230V of 400V 3 x 400V + N



NEXXTMOVE : MULTI FUNCTIONEEL

Gebruikers EV Management doelen

LAAD GEGEVENS

Voldoet aan IEC Modus 3 volgens IEC 61851-1

Voertuig interface Type 1 of Type 2. Geïntegreerde kabel (lengte 4 m).

Stroom Modulair van 6A tot 32A (enkele fase) en van
6A tot 16A (driefasig).

Oplaadvermogen Tot 7,4 kW (voor eenfase on-board laders) en 11 kW 
(voor drie fasen on-board laders).

Aansluitspanning 1 x 230V AC en 3 x 400V AC + N

Netfrequentie 50 Hz

BEDRIJFSVOORWAARDEN

Beschermingsklasse (oplaadpunten 
elektrische connectoren) IP 65 Binnen / Buiten

Beschermingsklasse  
(laadpunten laadconnector) IP 31 Binnen / Buiten

Bedrijfsvochtigheid Tot 95% niet-condenserend

Bedrijfstemperatuur -20 tot +60 °C

ONTWERPSPECIFICATIES

Afmetingen (HxBxD) 30 x 14 x 22 cm (per oplaadpunt)

Externe behuizing (basis) Roestvrij staal (gecoat)

Externe behuizing (boven) Plastic: polystyreen (kleur kan worden aangepast 
als een optie).

Geschat verzendingsgewicht 5 kg (per oplaadpunt)

Montage opties Wandmontage of op een paal  
(maximaal 4 oplaadpunten per paal).

Mechanische bescherming IK 10

Elektrische bescherming Geaard (oplaadpunt).

COMMUNICATIE

Laadpunten  
per Cluster Control Module Van 8 tot 16 oplaadpunten

Ondersteunde protocollen Open Charge Point Protocol (OCPP 1.5).

Opties Ethernet (LAN) / GPRS 2.5G  
(Edge, met interne antenne).

EV rijder

mobility, fleet en 
facility manager

leasing en partner 
bedrijven

bedrijven en gebouwen

kosten en services

badge

EV rijder

laad sessies

laad apparatuur

Of u nu een berijder, een bedrijf, een wagenparkmanager of een leasebedrijf bent, Nexxtmove kan u in alle gevallen het platform geven 
dat u nodig heeft: dashbord per persoon, bedrijf of gebouw; toegangscontrole op de oplaad netwerken; financiële rapportage; autori-
satie en gebruikersmanagement; rapportage op laad sessies, kosten en energie verbruik.
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