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Handelsmerken 

Autel® en MaxiCharger® zijn handelsmerken van Autel Intelligent Technology Corp., Ltd., 
geregistreerd in China, de Verenigde Staten en andere landen. Alle andere merken zijn 
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve houders. 

Informatie over copyright 

Geen enkel deel van deze handleiding mag gereproduceerd, opgeslagen in een 
zoeksysteem of verzonden worden, in welke vorm of op welke manier dan ook, 
elektronisch, mechanisch, fotokopieën, opnames of anderszins zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Autel. 

Disclaimer van garanties en beperking van aansprakelijkheid 

Alle informatie, specificaties en illustraties in deze handleiding zijn gebaseerd op de 
meest recente informatie die beschikbaar was op het moment van drukken. 

Autel behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving 
wijzigingen aan te brengen. Hoewel de informatie in deze handleiding zorgvuldig is 
gecontroleerd op juistheid, wordt er geen garantie gegeven aan de volledigheid en 
juistheid van de inhoud, inclusief maar niet beperkt tot de productspecificaties, functies 
en illustraties. 

Autel is niet aansprakelijk voor enige directe, speciale, incidentele, indirecte schade of 
enige economische gevolgschade (inclusief winstderving). 

BELANGRIJK 

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u dit apparaat bedient of onderhoudt, 
besteed extra aandacht aan de veiligheidswaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen. 

Voor diensten en ondersteuning: 

Website: www.autelenergy.com 

Tel: +49 (0) 89 540299608 (Europa) 

0086-755-2267-2493 (China) 

E-mail: support.eu@autel.com 

Neem voor technische assistentie in alle andere markten a.u.b. contact op met lokale 
verkoopagent. 

  

www.autelenergy.com
support.eu@autel.com
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1 Deze handleiding gebruiken 
Deze handleiding bevat gebruiksinstructies voor het apparaat. 

Sommige illustraties in deze handleiding kunnen modules en optionele apparatuur 
bevatten die niet in uw systeem zijn opgenomen. Neem contact op met uw 
verkoopvertegenwoordiger voor beschikbaarheid van andere modules en optionele 
gereedschappen of accessoires. 

Het document is bedoeld voor deze groepen: 

 Eigenaar van de MaxiCharger (zie Verantwoordelijkheden van de eigenaar) 

 Installatiemonteur (zie Kwalificaties installatiemonteur) 

1.1 Conventies 

1.1.1 Vetgedrukte tekst 

Vetgedrukte tekst wordt gebruikt om selecteerbare items zoals knoppen en menu-opties 
te markeren. Voorbeeld: 

⚫ Tik op OK. 

1.1.2 Opmerkingen 

 OPMERKING: biedt nuttige informatie zoals aanvullende uitleg, tips en 
opmerkingen. 

 BELANGRIJK: geeft een situatie aan die, indien niet vermeden, kan leiden tot 
schade aan de testapparatuur of het voertuig. 

 GEVAAR: geeft een gevaarlijke situatie aan die dreigend is, als deze niet wordt 
vermeden, zal leiden tot ernstig letsel of overlijden van de bediener of omstanders. 

 WAARSCHUWING: geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, als deze niet 
wordt vermeden, kan leiden tot ernstig letsel of overlijden  van de bediener of 
omstanders. 

 VOORZICHTIG: geeft aan dat het negeren van de instructie schade aan de 
apparatuur of eigendommen kan veroorzaken. 

1.1.3 Hyperlinks 

Hyperlinks zijn beschikbaar in elektronische documenten. Blauwe cursieve tekst geeft 
een selecteerbare hyperlink aan en blauw onderstreepte tekst geeft een link naar website 
of e-mailadres aan. 

1.1.4 Procedures 

Een pijl iccon geeft een procedure aan. Bijvoorbeeld: 

➢ Om de MaxiCharger te resetten 
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 Zorg ervoor dat de situatie weer veilig is. 

 Draai de noodstopknop rechtsom om deze te ontgrendelen. 

 De MaxiCharger zult starten en de foutmelding verdwijnt dan van het 
aanraakscherm. 

 De MaxiCharger zult de normale werking hervatten. 
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1.2 Terminologie 

Tabel 1-1 Terminologie 

Term Definitie 

AC Wisselstroom 

CCS 
Gecombineerd laadsysteem; een standaard oplaadmethode 
voor elektrische voertuigen 

CCU 
Oplaad besturingseenheid; een besturingseenheid die wordt 
gebruikt om te communiceren met BMS en overdracht van 
vermogen aan de EV te regelen 

CHAdeMO 
Afkorting van CHArge de Move; een standaard oplaadmethode 
voor elektrische voertuigen 

DC Gelijkstroom 

ECU 
Apparatuur besturingseenheid; een besturingseenheid die 
wordt gebruikt voor de systeembeveiliging en de besturing en 
distributie van de laadmodule 

EV Elektrisch voertuig 

OCPP 
Open laadpunt protocol; open standaard voor communicatie 
met laadstations 

PE Beschermende aarde (grond) 

RCBO Aardlekschakelaar met overbelasting 

RCD 
Aardlekschakelaar; een apparaat dat een elektrisch circuit 
onderbreekt wanneer het een stroomlekkage detecteert 

RFID Radiofrequentie identificatie; een oplaad authenticatie methode 

SoC 
Staat van opladen; het laadniveau van een elektrische batterij 
in verhouding tot de capaciteit. 0%=leeg; 100%=vol 

SPD 
Overspanningsbeveiliging; een apparaat bedoeld om 
elektrische apparaten te beschermen tegen spanningspieken in 
wisselstroomcircuits 

TCU 
Transactie besturingseenheid; intelligente hardware voor de 
mens-machine-interface, meting, transactie en communicatie 
met backoffice 
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2 Veiligheid 

2.1 Veiligheidswaarschuwingen 

⚫ Koppel de stroomtoevoer naar de MaxiCharger los tijdens de gehele 
installatieprocedure. 

⚫ Het laadvermogen van het net moet voldoen aan de eisen van de MaxiCharger. 

⚫ Sluit de MaxiCharger aan op een geaard, metalen, permanent bedradingssysteem. 
Gebruik anders de de circuitgeleiders met de aardgeleider van de apparatuur en 
sluit deze aan op de aardingsklem of kabel van het product. 

⚫ Ongekwalificeerd personeel dient tijdens de gehele installatieprocedure een veilige 
afstand te bewaren. 

⚫ De aansluitingen op de MaxiCharger moeten voldoen aan alle toepasselijke lokale 
regels. 

⚫ Gebruik alleen elektrische draden van voldoende dikte en isolatie om de nominale 
stroom- en spanningsvraag te behandelen. 

⚫ Bescherm de bedrading binnen de MaxiCharger tegen beschadiging en blokkeer de 
bedrading niet wanneer u onderhoud aan de kast uitvoert. 

⚫ Houd de kast uit de buurt van alle waterbronnen. 

⚫ Bescherm de MaxiCharger met veiligheidsvoorzieningen en maatregelen zoals 
gespecificeerd door lokale regels. 

⚫ Draag de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen zoals beschermende kleding, 
veiligheidshandschoenen, veiligheidsschoenen en indien nodig een veiligheidsbril. 

2.2 Verantwoordelijkheden van de eigenaar 

De eigenaar van MaxiCharger gebruikt de MaxiCharger voor commerciële of zakelijke 
doeleinden voor zichzelf of gebruik van derden. Om de gebruiker, andere werknemers of 
derden te beschermen, draagt de eigenaar de wettelijke verantwoordelijkheid voor de 
bediening van de oplader en heeft hij de volgende verantwoordelijkheden: 

⚫ Identificeer eventuele gevaren (m.b.t. een risicobeoordeling) die voortvloeien uit de 
werkomstandigheden op de locatie. 

⚫ Ken en implementeer alle lokale regels. 

⚫ Installeer beschermende apparaten voordat de MaxiCharger wordt bedient. 

⚫ Zorg ervoor dat alle beveiligingsapparaten zijn geïnstalleerd na installatie- of 
onderhoudswerkzaamheden. 

⚫ Zet een noodplan klaar die mensen instrueert wat ze moeten doen in geval van 
nood. 

⚫ Zorg ervoor dat alle medewerkers en derde partijen gekwalificeerd zijn in 
overeenstemming met de geldende lokale regels om hun werk uit te voeren. 

⚫ Zorg ervoor dat er voldoende ruimte is rondom de MaxiCharger om onderhouds- 
en installatiewerkzaamheden veilig uit te voeren. 
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⚫ Identificeer een locatie-operator die verantwoordelijk is voor de veilige werking van 
de MaxiCharger en voor de coördinatie van alle werkzaamheden, als de eigenaar 
deze taken niet uitvoert. 

⚫ Zorg ervoor dat alle gekwalificeerde installatiemonteurs zich houden aan de lokale 
regels en installatie-instructies en aan de specificaties van de MaxiCharger. 

2.3 Kwalificaties installatiemonteur 

De installateurs moeten: 

⚫ Gekwalificeerd zijn in overeenstemming met alle geldende lokale regels om het 
werk uit te voeren. 

⚫ Volledig bekend zijn met de MaxiCharger en de veilige installatie ervan. 

⚫ Aan alle lokale regels en de instructies in de installatiehandleiding houden. 

2.4 Gebruikinstructies 

Gebruik de MaxiCharger niet en neem onmiddellijk contact op met de fabrikant als een 
van de volgende situaties zich voordoet: 

⚫ Beschadigde behuizing 

⚫ Beschadigde EV-laadkabel of laadstekker 

⚫ Blootstellen aan bliksem 

⚫ Blootstellen aan water 

⚫ Blootstellen aan natuurrampen, vuur of rook 

2.5 Symbolen op de MaxiCharger 

Tabel 2-1 Symbool beschrijving  

Symbool Risicobeschrijving 

 

Algemeen risico 

 

Gevaarlijke spanning met risico op elektrocutie 

 

Afval van elektrische en elektronische apparatuur 

 

Heet oppervlak met risico op brandwonden 
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2.6 Weggooi-instructies 

Om negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid als gevolg van 
mogelijk gevaarlijke stoffen te voorkomen, dient u onderdelen weg te gooien volgens de 
plaatselijke wetten en richtlijnen. Door dit product op de juiste manier weg te gooien, 
kunnen de materialen worden hergebruikt en wordt het milieu beschermd. 

2.7 Cyberbeveiliging 

OPMERKING 

Dit gedeelte is alleen van toepassing op de Ethernet- en Wi-Fi-verbindingen. 

De MaxiCharger kunt gebruik maken van een netwerkinterface voor verbinding en 
informatie- en datacommunicatie. De eigenaar draagt de verantwoordelijkheid om voor 
een veilige verbinding te zorgen tussen de MaxiCharger en het netwerk van de eigenaar 
of andere netwerken. 

De eigenaar zal passende maatregelen nemen om de MaxiCharger, het netwerk, het 
systeem en de interface te beschermen tegen inbreuken op de beveiliging,  
ongeautoriseerde toegang, interferentie, inbraak, lekkage en/of diefstal van gegevens of 
informatie. Deze maatregelen kunnen bestaan uit firewalls, authenticatiemethoden, 
gegevensversleuteling, antivirusprogramma's, enz. 

Autel is niet aansprakelijk voor schade en/of verliezen als gevolg van inbreuken op de 
beveiliging.  
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3 Algemene inleiding 
The Autel MaxiCharger is ontworpen om een elektrisch voertuig (hierna EV genoemd) 
op te laden. Onze opladers bieden u veilige, betrouwbare, snelle en slimme 
laadoplossingen. 

De MaxiCharger is bedoeld voor het laden van EV op gelijkstroom en is bedoeld voor 
zowel binnen- als buitengebruik in wagenparken, verzorgingsplaatsen langs de snelweg, 
commerciële parkeergarages en andere locaties. 

GEVAAR 

⚫ Als u de MaxiCharger op een andere manier gebruikt dan beschreven in de 
documentatie, kunt u overlijden, letsel en materiële schade veroorzaken. 

⚫ Gebruik de MaxiCharger alleen zoals het bedoeld is. 

OPMERKING 

De afbeeldingen en illustraties in deze handleiding kunnen enigszins afwijken van het 
daadwerkelijke product. 

In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de MaxiCharger installeert en bedient. 
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3.1 Productoverzicht 

 

Afbeelding 3-1 MaxiCharger overzicht, buitenkant 

1. Hoofdkast 

2. Oogbout — voor verplaatsing, laden en lossen van apparatuur 

3. Status indicator — geeft de huidige status van de MaxiCharger weer 

4. Lichtsensor 

5. Gehard glas — beschermt indicator en aanraakscherm, enz. 
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6. Aanraakscherm (de omvang van het aanraakscherm is optioneel) 

7. RFID-kaartlezer 

8. Betaalterminal (POS), (de vorm kan variëren afhankelijk van de terminal die u kiest) 

9. Holster 

10. Luidspreker 

11. Stopcontact (optioneel) 

12. Kastdeur vooraan 

13. Voor/achter basisdekking — u kunt het apparaat met een vorkheftruck verplaatsen 
nadat u de afdekking hebt verwijderd. 

14. Antenne 

15. Waterdichte kabelbevestigingslaadstekker — voor de verlengde laadkabel 

16. Noodstopknop 

17. Ventilatie 

18. Hendelvergrendeling 

19. Laadstekker 

20. Onderstel 

OPMERKING 

Autel kan de MaxiCharger met verschillende betaalterminals leveren. De beschikbare 
opties variëren van de regio en het land waar de MaxiCharger is geïnstalleerd. 
Raadpleeg Autel klantenservice voor meer informatie over verschillende opties voor de 
betaalterminals. 
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Tabel 3-1 Status indicator toets 

Oplaadstatus Kleur Betekenis 

Stand-bymodus Groen De laadstekker is beschikbaar. 

EV aangesloten Wit 
Er is een EV aangesloten op de 
MaxiCharger. 

Aan het opladen 
Beurtelings 
verhelderend groen 

Geeft aan hoeveel uw EV is 
opgeladen. 

Opladen voltooid Knipperend groen 
Een EV is volledig opgeladen of is 
gestopt met opladen. 

Reservering Knipperend wit De MaxiCharger is gereserveerd. 

Fout Rood Er is een fout opgetreden. 
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Afbeelding 3-2 MaxiCharger Overzicht, binnenkant 

 

A. Hoofdonderbreker — verbindt/ontkoppelt de laadmodule 

B. Wisselstroom filter (optioneel) 

C. SPD-onderbreker 

D. SPD  
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E. Ondersteunend wisselstroomhoofdzekering 

F. Ondersteunend RCCB (aardlekschakelaar) 

G. Kabelwartelplaat 

H. Laadmodule 

I. Zekering verwarmingscircuit 

J. Zekering schakelaar circuit 

K. Ondersteunend 48V wisselstroom zekering 

L. Ondersteunend 24V wisselstroom zekering 

M. PE Busbar — verbindt de PE-draad 

3.2 Werkingsprincipe diagram 

 

Afbeelding 3-3 Werkingsprincipe weergave 

OPMERKING 

⚫ Zekering 1 wordt gebruikt wanneer het vermogen van de MaxiCharger hoger is dan 
120 kW. 

⚫ Het aantal gebruikte voedingsmodules varieert afhankelijk van het vermogen van 
de MaxiCharger. 
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3.3 Lokaal serviceportaal 

Het Lokaal serviceportaal biedt informatie over de MaxiCharger, maakt configuratie van de 
belangrijkste parameters tijdens de inbedrijfstelling mogelijk en maakt diagnose op locatie 
mogelijk. Zie Lokale dienstenportaal activiteiten voor gedetailleerde bedieningsprocedures. 

Tabel 3-2 Parameter Beschrijving 

Parameter Voorbeeld (* geeft variabelen aan) 

Oplader-ID DG1120B1********** 

OCPP-IP *******.*******.** 

OCPP-URL-adres ********** 

Poortnummer *** 

OCPP-coderingsmethode *** 

Landcode VK 

Networkselectie auto/wifi/4G 

Leverancier Autel 

Besturingskaart 
serienummer 

C06G120******** 

MAC-adres ba:9f:aa:8c:**:** 

Wachtwoord  000000 

Verbindings-ID 0: Initialisatie van laadstekkers 1 en 2 

Oplader configuratie 
model 

120:120kW 

MGR-IP *******.*******.** 

MGR-URL ********** 

MGR-POORT *** 

MGR-SEC https 

MGR-INSCHAKELEN 1: Inschakelen 
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Parameter Voorbeeld (* geeft variabelen aan) 

http API-adres Tijdelijk onbruikbaar 

Werkende omgeving  1: China /3: Europa /4: VK /5: VS 

Betaalmethode 
1: QR-code 2: NFC-module 3: QR-code en NFC-
module 4: Creditcard 5: QR-code en  creditcard 6: 
NFC-module en creditcard 7: Alle 

Http test schakelaar 1: Productieomgeving 

Toestel model Maxi CN DC********** 

Nominaal vermogen 120kW 

Nominale spanning 1000V 

Maximale stroom 200A 

Ingestelde stroom 200A 

Maximaal vermogen 120kW 

3.4 Clouddienst portaal 

Autel biedt een set cloud-gebaseerde tools aan om de MaxiCharger opdracht te geven, 
te bewaken en problemen op te lossen. Neem voor meer informatie contact op met uw 
Autel e-Mobility vertegenwoordiger. 
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4 Voorbereiding 
De MaxiCharger wordt dichtbij de locatie afgeleverd. De eigenaar is echter 
verantwoordelijk voor het verplaatsen van de MaxiCharger naar de uiteindelijke locatie. 
Als de MaxiCharger vóór installatie veilig moet worden opgeborgen, volg dan de 
voorwaarden vermeld in Tabel 9-2 . 

4.1 Alvorens installatie 

Controleer vóór de installatie of: 

⚫ De installatie locatie is voorbereid. 

⚫ De juiste servicebedrading, circuitbeveiliging en meteropneming zijn aanwezig op 
de installatie locatie. 

⚫ Een aardingsgeleider die voldoet aan de plaatselijke voorschriften is naar behoren 
geaard. 

⚫ Als u ervoor kiest om een mobiel netwerk te gebruiken om te communiceren met 
de MaxiCharger, moet de mobiele dekking op de plaats van installatie consequent 
sterk zijn. Gebruik een mobiel signaal detectie apparaat om ervoor te zorgen dat 
het signaal hoger is dan -90 dBm. Als het signaal lager is dan -90 dBm, installeer 
dan signaalversterkers om de sterkte van het mobiele signaal te versterken. 
Signaalversterkers zijn vaak nodig bij het installeren van de MaxiCharger in 
ondergrondse omgevingen zoals in een ondergrondse garage of afgesloten 
parkeerplaats. 

⚫ Voldoende ruimte aanwezig is rondom de installatie locatie om een vorkheftruck of 
ander hefwerktuig te gebruiken, uit te pakken en mensen vrij te laten werken. 

⚫ Alle onderdelen en gereedschappen beschikbaar zijn. 

⚫ U de installatieprocedure heeft gelezen. 

BELANGRIJK 

Als u de MaxiCharger installeert in een gebied met frequente onweersbuien, moet er een 
aanvullende overspanningsbeveiliging wordt geïnstalleerd bij het servicepaneel. 
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4.2 Uitpakken 

OPMERKING 

Het uitpakken moet uitgevoerd door een installateur. 

➢ De MaxiCharger uitpakken (algemene procedure) 

 Controleer de kantel- en inversie-indicatoren en shock watch. 

⚫ Observeer de sensoren die aan de houten kist zijn bevestigd voor de 
mate van kanteling en volledige kanteling. Als de sensoren ernstige 
kanteling (meer dan 30°) of totale kanteling vertonen, zoals afgebeeld, 
weiger de levering. 

 

 

 

Afbeelding 4-1 Kantel- en inversie-indicatoren 

⚫ Als het shock watch rood wordt, neem dan contact op met de Autel 
klantenservice en het bezorgpersoneel en inspecteer het product 
vervolgens op eventuele schade. Accepteer de levering pas als de 
inspectie is voltooid en er geen schade is gevonden. 

 Verwijder het verpakkingsmateriaal en de beschermingsmaterialen voor het 
interieur met geschikt gereedschap. 

 Controleer of de MaxiCharger en de onderdelen voor installatie beschadigd 
zijn. Als er schade wordt gevonden of als de onderdelen niet overeenkomen 
met de bestelling, neem dan contact op met uw lokale verkoper. 

 Zorg ervoor dat alle onderdelen worden geleverd volgens de bestelling. 
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4.3 Kast verplaatsen naar de locatie 

Er zijn twee manieren om de kast naar de installatie locatie te verplaatsen: 

⚫ Forklift Ophijsen 

⚫ Vorkheftruck 

WAARSCHUWING 

⚫ Volg de veiligheidsinstructies die van toepassing zijn op het hijsmiddel of de 
heftruck om de kast te verplaatsen. 

⚫ Houd rekening met de afmetingen, massa en zwaartepunt van de MaxiCharger. 

VOORZICHTIG 

⚫ Laat de kast NIET vallen en stel deze NIET bloot aan sterke schokken. 
⚫ Overschrijd een kantelhoek van 30° NIET. 
⚫ Vermijd overmatige kracht op de hijspunten. 

4.3.1 Ophijsen van de kast 

➢ Om de kast te hijsen 

1. Monteer de vier oogbouten (M16) aan de hijsgaten (A). 

2. Verbind de kabels van het hijsmiddel met de oogbouten of bouten met heflussen. 

3. Verplaats de kast naar de bouwplaats. 

 

 

Afbeelding 4-2 De kast ophijsen  
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4.3.2 Vorkheftruck van de kast 

➢ Om de kast te heffen 

 Zorg ervoor dat de laadvorken (A) van de vorkheftruck in de kloven door de 
kloven aan de zijkant van de laadbord gaan. 

 Verplaats de kast naar de bouwplaats. 

 

Afbeelding 4-3 Transportatie van de kast met een vorkheftruck 
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4.4 Paklijst 

Tabel 4-1 Paklijst 

MaxiCharger 

 

Keilbout  

(M16 x 150) 

4 stuks 
 

Sluitring(10) 

5 stuks 

(alleen voor 120 kW)  

Sluitring (10)  

10 stuks 

(alleen voor 240 kW) 
 

Zeskantmoe 

(M10) 

5 stuks 
 

Veerring (10) 

5 stuks 

(alleen voor 240 kW) 
 

Bout (M8 x 25) 

2 stuks 
 

Paklijst 

 

Oogbout (M16)  

4 stuks 

 

Kastdeur sleutel  

2 stuks 
 

Bout (M10 x 30) 

5 stuks 

(alleen voor 120 kW)  

Bout (M10 x 35) 

5 stuks 

(alleen voor 240 kW) 
 

Schroef (M4 x 10)  

24 stuks 

(alleen voor 120 kW)  

Schroef (M4 x 10) 

48 stuks 

(alleen voor 240 kW)  

Boormal  

(alleen voor 120 kW) 

 

Boormal 

(alleen voor 240 kW) 
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4.5 Installatie gereedschappen 

Tabel 4-2 Installatie gereedschappen 

Gereedschap Specificatie 

Philips Schroevendraaier Maat: PH2 

Sleufschroevendraaier: Maat: 2,5 en 4,5 

Vlakke sleutel 

⚫ M8 (13 mm) 

⚫ M10 (15 mm) 

⚫ M16 (24 mm) 

Ratelsleutel met 

contactdoos en verlengstuk 

⚫ M8 (13 mm) 

⚫ M10 (15 mm) 

⚫ M16 (24 mm) 

Spanningstester Standaard 

Digitale multimeter Standaard 

Hijsmiddelen of 

vorkheftruck 

Geschikt om de MaxiCharger veilig op te 
tillen. Raadpleeg de verschillende 
specificaties in Technische specificaties. 

Draadstriptang 
Om de draden van de wisselstroom 
ingangskabel te strippen. 

Kabelschoen gereedschap Maat: M10 (wisselstroom draden) 

OPMERKING 

⚫ De hierboven genoemde gereedschappen worden niet meegeleverd. Zorg ervoor 
dat u alle gereedschappen voorbereid heeft kvoordat u met de installatie begint. 

⚫ Deze gereedschapslijst bevat niet noodzakelijkerwijs alle gereedschappen die u 
nodig heeft. 
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5 Installatie 
BELANGRIJK 

⚫ De installatie moet uitgevoerd worden door een installateur. 
⚫ Zorg ervoor dat alle vereiste vergunningen zijn verleend door de lokale autoriteiten. 
⚫ Zorg ervoor dat de wisselstroom ingangskabel beschikbaar is. 
⚫ Zorg ervoor dat de gereedschappen voor installatie voorbereid zijn, zie Tabel 4-2 . 
⚫ Controleer de status en spanning van de kabelverbinding voordat u de MaxiCharger 

inschakelt. 
⚫ Zorg ervoor dat er tijdens de gehele installatieprocedure geen spanning op de 

wisselstroom ingangskabel staat. 

➢ Een installatie uitvoeren (algemene procedure) 

1. Bereid de locatie voor en pak de MaxiCharger uit. 

2. Installeer de kast. 

3. Bereid voor op kabelinstallatie. 

4. Sluit de elektrische draden aan. 

5. Installeer de oplaadmodules. 

6. Installeer de externe aardlekschakelaar. 

7. Bereid voor op inbedrijfstelling. 
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5.1 Installatie locatie voorbereiden  

Een ontwerp van de installatie locatie is een vereiste voor het bepalen van de leiding en 
bedrading voorschriften van het paneel naar de voorgestelde parkeerplaatsen, evenals 
voor het meten van de cellulaire signaalsterkte en het identificeren van geschikte locaties 
voor eventuele noodzakelijke cellulaire signaalversterker apparatuur. 

BELANGRIJK 

Controleer altijd de lokale codes of raadpleeg een technicus om ervoor te zorgen dat de 
locatie voorbereid is in overeenstemming met alle geldende voorschriften. Lokale 
autoriteiten staan mogelijk niet toe dat een toestel wordt gebruikt als deze niet is 
geïnstalleerd volgens de lokale code. 

➢ Een installatie locatie voorbereiden (algemene procedure) 

 Zorg ervoor dat de locatie voldoet aan de vereisten, zie Locati. 

 Bereid een externe aardlekschakelaar voor indien vereist door de lokale 
regelgeving, zie Error! Reference source not found. 

 Bereid de kabels voor, inclusief de wisselstroom ingangskabel, PE-
draad(aardedraad) en Ethernet-kabel (als er geen mobiel netwerk beschikbaar 
is). 

OPMERKING 

⚫ Om een Ethernet-kabel te gebruiken, zorg ervoor dat de internetverbinding 
beschikbaar is voor een goedgekeurde servicemonteur en het netwerkcentrum van 
de fabrikant. 

⚫ De kabels komen de kast binnen via de onderkant of de achterkant van het 
onderstel. 

⚫ Houd bij het voorbereiden van de kabels rekening met de maximale diameter van 
de kabelinvoer. 

 Zorg ervoor dat de kabel voldoende speling heeft om de kabels binnen de kast 
te geleiden. 

 Bereid de fundering voor de kast voor. 
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5.1.1 Locatie vereisten 

Een installatieruimte van 2420 x 1950 mm (voor MaxiCharger DC 120) of 2620 x 2050 
mm (voor MaxiCharger DC 240) is vereist voor een normale werking en een goede 
luchtstroom rond het apparaat. De ruimte wordt als volgt berekend: 

 

Afbeelding 5-1 Locatie vereisten 

A. Voorkant van de MaxiCharger 

B. Achterkant van de MaxiCharger 

C. Linkerkant van de MaxiCharger 

D. Rechterkant van de MaxiCharger 

E. Kast 
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Tabel 5-1 Locatie vereisten (voor MaxiCharger DC 120) 

Parameter 
Specificatie 

mm in 

X1 820 32,28 

X2 800 31,5 

X3 800 31,5 

Y1 600 23,62 

Y2 500 19,69 

Y3 850 33,46 

 

Tabel 5-2 Locatie vereisten (voor MaxiCharger DC 240) 

Parameter 
Specificatie 

mm in 

X1 820 32,28 

X2 900 35,43 

X3 900 35,43 

Y1 700 27,56 

Y2 500 19,69 

Y3 850 33,46 

 

⚫ Kies een locatie waar de laadkabel lang genoeg is om op de EV-laadpoort 
aangesloten te worden. De standaard lengte van de laadkabel is 4 meter, maar er 
is ook een kabel van 7,5 meter beschikbaar. 

⚫ Houd rekening met het beperkte bereik van een rolstoelgebruiker. 

⚫ Bepaal geschikte grondverankering locaties waar beton aanwezig is of kan worden 
geïnstalleerd (geen asfalt oppervlakken). 

⚫ Overweeg locaties waar het gemakkelijk is om toekomstige stations toe te voegen. 

⚫ Bepaal de optimale leiding lay-out om lineaire leidingkosten naar meerdere 
parkeerplaatsen te minimaliseren. Indien mogelijk, vermijd of minimaliseer de 
vereisten voor het graven van sleuven. 

⚫ Evalueer de bestaande elektrische infrastructuur om te bepalen of de capaciteit van 
de bestaande nutsvoorzieningen en elektrische panelen voldoende is. Identificeer 
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de kosten voor eventuele noodzakelijke upgrades en/of een nieuw speciaal 
elektrisch paneel. We raden u aan een gecertificeerde elektricien in te schakelen 
om de beschikbare capaciteit te evalueren en eventuele upgrades te identificeren. 

⚫ Als een speciaal EV-elektriciteitspaneel nodig is, kies dan een paneellocatie in de 
buurt van de bestaande stroomvoorziening. 

⚫ Meet de sterkte van het mobiele signaal om te verzekeren dat er voldoende mobiele 
dekking is op de installatie locatie. Om voldoende signaalsterkte te garanderen in 
ondergrondse of afgesloten parkeergarages, kunnen cellulaire signaalversterkers 
benodigd zijn. 

⚫ We raden u aan locaties onder bomen te vermijden waar sap, stuifmeel of bladeren 
op de MaxiCharger zouden vallen en de onderhoudswerk van de eigenaar van het 
station zou verhogen. 

⚫ Voor achteruit inparkeren raden we aan om loodrechte parkeerboxen te gebruiken, 
zodat een voertuig eerst met de voorkant of de achterkant kan inrijden, om zo beter 
aan te passen aan de verschillende laadpoort locaties op verschillende EV. 
Diagonaal parkeren wordt afgeraden. 

OPMERKING 

Hoewel Autel de MaxiCharger test met de meeste moderne voertuigen, kunnen we de 
poort locaties van toekomstige voertuigen niet garanderen en kunnen we niet 
garanderen dat de voorgestelde configuraties voor alle voertuigen zullen werken. 

⚫ Kies aangrenzende parkeerplaatsen in een gebied met voldoende verlichting. 

⚫ Overweeg hoe gemakkelijk chauffeurs de stations kunnen vinden die ze nodig 
hebben. 

⚫ Controleer lokale vereisten voor toegankelijkheid en pad breedte, ook wel "rijpad" 
genoemd, om ervoor te zorgen dat de plaatsing van het station het gebruik van 
voetpad niet beperkt. 

BELANGRIJK 

Plaats elke MaxiCharger gecentreerd aan de kop van de parkeerplaats, met het 
aanraakscherm naar het voertuig gericht. Deze plaatsing maximaliseert het kabelbereik 
voor de verschillende laadpoort locaties op verschillende EV. 

⚫ Doorrij parkeren (benzinestation model) wordt niet aanbevolen. 
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5.1.2 Voorbereiding voor de fundering 

➢ Een gegoten fundering voorbereiden 

 Graaf een gat op basis van de grootte van de fundering. 

BELANGRIJK 

⚫ De minimum afmetingen van het gat voor MaxiCharger DC 120 en MaxiCharger 
DC 240 zijn respectievelijk 820 x 640 x 500 mm en 820 x 740 x 500 mm. 

⚫ De fundering moet voldoen aan de C30 eisen. 

 

Afbeelding 5-2 Een gat graven 
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Tabel 5-3 Specificaties voor het graven van een gat 

Parameter 
Specificatie 

MaxiCharger DC 120 MaxiCharger DC 240 

A1 640 mm 25,2 in 740 mm 29,13 in 

A2 820 mm 32,28 in 820 mm 32,28 in 

A3 500 mm 19,68 in 500 mm 19,68 in 

 Giet het beton in het gat. Zorg ervoor dat de kabelgoot/leiding in de juiste 
positie zit. Zorg ervoor dat de leiding binnen het gemarkeerde gebied uit het 
oppervlak komt (C). Zie Afbeelding 5-4 en Tabel 5-6  

 

Afbeelding 5-3 Beton storten en leiding plaatsen 

Tabel 5-4 Funderingsspecificaties 

Parameter 
Specificatie 

MaxiCharger DC 120 MaxiCharger DC 240 

X 820 mm 32,28 in 820 mm 32,28 in 

X1 285 mm 11,22 in 275 mm 10,83 in 

Y 640 mm 25,2 in 740 mm 29,13 in 

Y1 190 mm 7,48 in 151 mm 5,94 in 

Z 500 mm 19,69 in 500 mm 19,69 in 

H1 150 mm 5,9 in 150 mm 5,9 in 

H2 100 mm 3,94 in 100 mm 3,94 in 
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Parameter 
Specificatie 

MaxiCharger DC 120 MaxiCharger DC 240 

H3 350 mm 13,78 in 350 mm 13,78 in 

OPMERKING 

⚫ Zorg ervoor dat de hoek en diameter van de leiding voldoen aan de eisen voor de 
doorvoer van draden. 

⚫ Zorg ervoor dat de grootte van het gemarkeerde gebied (C) voldoet aan de 
specificaties in Tabel 5-6 . Het gebied (C) is gemarkeerd in Afbeelding 5-4 . 

BELANGRIJK 

De fundering moet 150 mm boven het oppervlak bevinden. 

 Laat het beton drogen. 

 Trek de draden door de kabelgoot. Breng de slappe kabel aan volgens de 
volgende specificaties. 

Tabel 5-5 Specificaties slappe kabels 

Parameter 
Specificatie 

mm in 

Vereiste speling van kabel voor 
Ethernet-kabel (gemeten vanaf de 
bovenkant van de fundering) 

750 29,53 

Vereiste speling van kabel voor de 
wisselstroom ingangskabel 
(gemeten vanaf de bovenkant van de 
fundering) 

600 23,62 
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 Plaats de meegeleverde boormal op de fundering, uitgelijnd met het 
gemarkeerde gebied (C). Markeer de vier boorgaten (D) en verwijder de 
boormal. 

 Boor vier gaten met een diepte van meer dan 110 mm en een diameter van 20 
mm in de fundering op de gemarkeerde posities (D) om de keilbouten in de 
gaten te steken. Verwijder de boorassen. 

 

Voor MaxiCharger DC 120 

 

Voor MaxiCharger 240 

Afbeelding 5-4 Boorgaten  
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Tabel 5-6 Boorgaten specificaties 

Parameter Specificatie 

MaxiCharger DC 120 MaxiCharger DC 240 

X 820 mm 32,28 in 820 mm 32,28 in 

X1 95 mm 3,74 in 95 mm 3,74 in 

X2 630 mm 24,80 in 630 mm 24,80 in 

X3 132 mm 5,51 in 140 mm 5,51 in 

X4 220 mm 8,66 in 220 mm 8,66 in 

Y 640 mm 25,20 in 740 mm 29,13 in 

Y1 94,3 mm 3,71 in 144,3 mm 5,68 in 

Y2 450 mm 17,72 in 450 mm 17,72 in 

Y3 131 mm 5,16 in 91,5 mm 3,60 in 

Y4 120 mm 4,72 in 120 mm 4,72 in 

 Tik vier keilbouten (M16 x 150) in de geboorde posities (D) op de fundering. 
De keilbouten dienen 60 mm boven de fundering uit te komen. 
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5.2 Installatie van de kast 

➢ Om de kast te installeren 

 Verwijder de voorste en achterste onderplaat (A) met een schroevendraaier. 

 

Afbeelding 5-4 De onderplaten verwijderen 

 Open de voordeur van de kast. Verwijder de M6-schroeven (C) en de 
isolerende barrière (B) uit de kast. (Installeer opnieuw de isolerende barrière 
wanneer de procedure inbedrijfstelling is voltooid.) 

 

Afbeelding 5-5 De isolerende barrière verwijderen 

 Draai de bevestigingen (D) op de wartelplaat los om de plaat te verwijderen en 
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de deur te sluiten. 

 

Afbeelding 5-6 De bevestigingen losmaken 

 Verwijder de zeskantmoeren (E), veerringen (F), sluitringen (G1), bout (H) en 
sluitringen (G2). 

 

Afbeelding 5-7 De kast van de pallet verwijderen 

 Gooi de pallet weg. 

 Til de kast met het hijsmiddel op 500 mm (19,69") boven de fundering. Trek 
alle kabels uit de fundering en leid de kabels door de bodem van de kast. 

 Laat de kast voorzichtig op de fundering zakken. Zorg ervoor dat de kast is 
uitgelijnd met installatiegaten. 

 Verwijder de oogbouten (M16) aan de bovenzijde van de kast en dicht de gaten 
af. 

 Draai de bouten vast. 
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Afbeelding 5-8 De bouten vastdraaien 
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5.3 Voorbereid voor elektrische kabelinstallatie 

➢ Ter voorbereiding van kabelinstallatie 

 Plaats de kabelwartelplaat terug. 

VOORZICHTIG 

Als de kabelwartel voor de ethernet-kabel niet wordt gebruikt, zorg er dan voor dat de 
kabelwartel gesloten en afgedicht is. 

 Leid de wisselstroom ingangskabels (C) en ethernet-kabels (E) door de 
kabelwartelplaat zoals aangegeven in de volgende afbeelding en draai de vier 
bevestigingen vast om de kabelwartelplaat vast te zetten. 

 

Afbeelding 5-9 De kabels door de kabelwartelplaat leiden 

VOORZICHTIG 

⚫ Installeer indien nodig de kabelwartel over de ethernet-kabel. 
⚫ De kabelwartel (D) is optioneel. 
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5.4 Elektrische bedrading 

5.4.1 PE-draad aansluiten 

➢ Om de PE-draad aan te sluiten 

 Knip de PE-draad (C) van de voedingskabel op de juiste lengte af om de PE-
rail(B) te bereiken. 

 Gebruik de draadstripper om 20 mm van de isolatie van het uiteinde van de 
draden te verwijderen (of strip de draad indien nodig). Zorg ervoor dat de 
striplengte compatibel is met de kabelschoen (A). 

 Gebruik de krimptang om de kabelschoen te bevestigen aan het uiteinde van 
de draad. 

 Gebruik de bevestigingsmiddelen (D) om de PE-draad aan de PE-rail te 
bevestigen. 

 Draai de bevestigingsmiddelen vast met het juiste koppel. 

 

 

Afbeelding 5-10 PE-draadverbinding 

OPMERKING 

We raden aan om het koppel 20,5 ± 2,5 Nm (181,44 ± 22,13 lb·in) te gebruiken. 
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Afbeelding 5-11 De PE-draad aansluiten 

 

5.4.2 De behuizing aansluiten op de grond 

➢ Om de behuizing aan te sluiten op de grond 

 Sluit de aardgeleider aan op de pin van de behuizing. 

 Sluit de aardgeleider aan op de aardelektrode. 

 

Afbeelding 5-12 De behuizing aansluiten op de grond 
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5.4.3 De wisselstroom ingangskabels aansluiten 

➢ Om de wisselstroom ingangskabels aan te sluiten 

 Knip de kebels N, L1, L2 en L3 af op de juiste lengte om bij de laadstekkers op 
de koperen rail van de wisselstroom zekering te komen. 

 Gebruik de draadstripper om 20 mm van de isolatie van het uiteinde van de 
kabels te verwijderen (of strip de draad indien nodig). Zorg ervoor dat de 
striplengte compatibel is met de kabelschoenen. 

 Gebruik de krimptang om de kabelschoenen aan het uiteinde van de kabels te 
bevestigen. 

 Gebruik bevestigingsmiddelen om de kabels aan de laadstekkers te 
bevestigen: 

⚫ L1-kabel naar laadstekker A 

⚫ L2-kabel naar laadstekker B 

⚫ L3-kabel naar laadstekker C 

⚫ N-kabel naar laadstekker D 

 

Afbeelding 5-13 De wisselstroom ingangskabels aansluiten 

 Draai de bevestigingsmiddelen vast met het juiste koppel. 

OPMERKING 

⚫ We raden aan om een koppel van 20,5 ± 2,5 Nm (181,44 ± 22,13 lb·in) te gebruiken. 
⚫ Vereiste speling van de kabel voor de WISSELSTROOMingangskabel (gemeten 

vanaf de bovenkant van de fundering) is 600 mm (23,62"). 

 Gebruik kabelbinders om de kabels op twee of drie plaatsen te bundelen. 

 Als de leidingopening niet afgedicht is als onderdeel van het 
voorbereidingsproces van de locatie, dicht deze dan af met een 
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kanaalafdichting. 

Sluit indien nodig twee wisselstroom ingangskabels van hetzelfde type aan op elke 
laadstekker, zoals hieronder weergegeven: 

 

Afbeelding 5-14 De twee wisselstroom ingangskabels aansluiten 

5.4.4 De Ethernet-kabel aansluiten 

Sluit de Ethernet-kabel aan op een van de RJ45-poorten. 

 

Afbeelding 5-15 De Ethernet-kabel aansluiten 

5.4.5 Simkaart installeren 

1. Druk op knop (A) om de simkaart goot uit te werpen. 
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2. Plaats de simkaart in de goot. Zorg ervoor dat de kaart correct is geplaatst. 

3. Duw de kaartgoof in de sleuf. 

 

Afbeelding 5-16 Simkaart installeren 
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5.5 De laadmodules installeren 

➢ Om de laadmodules te installeren 

 

Afbeelding 5-17 Oplaadmodules installeren (voor MaxiCharger DC 120) 

 Duw de module langzaam in de sleuf. 

Tabel 5-6 Installatie specificaties oplaadmodule (voor MaxiCharger DC 120) 

Type 
Nominaal 
vermogen 

Aantal 
modules 

Locatie 

MaxiCharger DC 40 

(EF040A2001/EF040C2001) 
40 kW 2 STUKS 1, 4 

MaxiCharger DC 60 

(EF060A3001/EF060C3001) 
60 kW 3 STUKS 1, 2, 4 

MaxiCharger DC 80 

(EF080A3001/EF080C3001) 
80 kW 4 STUKS 1, 2, 4, 5 

MaxiCharger DC 100 

(EF100A3001/EF100C3001) 
100 kW 5 STUKS 1, 2, 3, 4, 5 

MaxiCharger DC 120 

(EF120A3001/EF120C3001) 
120 kW 6 STUKS 1, 2, 3, 4, 5, 6 
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Afbeelding 5-18 Oplaadmodules installeren (voor MaxiCharger DC 240) 

Tabel 5-7 Installatie specificaties oplaadmodule (voor MaxiCharger DC 240) 

Type 
Nominaal 
vermogen 

Aantal 
modules 

Locatie 

MaxiCharger DC 160 

(EF160A3001) 
160 kW 8 STUKS 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 

MaxiCharger DC 180 

(EF180A3001) 
180 kW 9 STUKS 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 

MaxiCharger DC 200 

(EF200A3001) 
200 kW 10 STUKS 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 
11 

MaxiCharger DC 220 

(EF220A3001) 
220 kW 11 STUKS 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11 

MaxiCharger DC 240 

(EF240A3001) 
240 kW 12 STUKS 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12 
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BELANGRIJK 

Installeer de afdichtplaten in de sleuven waar de oplaadmodules niet zijn geplaatst. 

 

Afbeelding 5-19 Afdichtingsplaat 

 

Afbeelding 5-20 De schroeven vastdraaien 

 Draai de schroeven vast met een koppel van 1,2 N·m (10,6 lb·in) om de 
modules vast te zetten. 

 Nadat de installatie is voltooid, stelt het hardware adres in. Neem voor meer 
informatie contact op met een installatiemonteur die door de fabrikant is 
gecertificeerd. 

 Dicht de kabelgaten van de kast af en sluit de deuren. 
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5.6 Externe aardlekschakelaar installeren 

De MaxiCharger bevat een aardlekschakelaar type A geïntegreerd in de 
hoofdonderbreker en een aardlekschakelaar voor het aanvullende pad. 

Het gebruik van een externe aardlekschakelaar kan ongewenste uitschakeling 
veroorzaken tijdens kortstondige omstandigheden, zoals wanneer de wisselstroom 
schakelaar wordt ingeschakeld bij het begin van het opladen. Als een externe 
aardlekschakelaar vanwege lokale regelgeving niet kan worden vermeden, moet bij het 
kiezen van het apparaat rekening worden gehouden met de inschakelstroom. 

Voor de specificaties van de aardlekschakelaar en de incidentele stroompieken, zie 
Technische Specificaties. 

5.7 Voorbereiding voor inbedrijfstelling 

BELANGRIJK 

Alleen een door de fabrikant gekwalificeerde servicemonteur kan de MaxiCharger in 
bedrijf stellen. 

➢ Het uitvoeren van inbedrijfstelling 

 Zorg ervoor dat de locatie voldoet aan de volgende vereisten: 

⚫ De MaxiCharger is geïnstalleerd volgens de instructies in deze 
handleiding. 

⚫ WISSELSTROOMingangsvermogen is beschikbaar. 

⚫ Internettoegang is beschikbaar via een bekabelde Ethernet-verbinding, 
mobiele service of wifi. 

⚫ Een EV met elke type laadstekker moet beschikbaar zijn voor een 
compatibele test tijdens inbedrijfstelling. 

⚫ De locatie bediener of eigenaar is beschikbaar om instructies te 
ontvangen van de door de fabrikant gecertificeerde servicemonteur 
wanneer de MaxiCharger wordt geïnstalleerd. 

 Zorg ervoor dat de volgende informatie wordt verzameld: 

⚫ Naam en adres van de locatie 

⚫ Contactgegevens van de contactpersoon op locatie 

⚫ Specificatie van de externe zekering of onderbreker bij het stroom 
distributiepaneel 

⚫ Datum waarop de installatie is voltooid 

⚫ Foto van de MaxiCharger en de omgeving van de locatie 

⚫ Speciale opmerkingen (indien van toepassing) 

 Er moet iemand aanwezig zijn ter assistentie bij het opwekken van de stroom 
naar de MaxiCharger op het distributiepaneel. 

BELANGRIJK 

De doorvoeropening dienen afgedicht te worden om de bedrading tegen de omgeving te 
beschermen. 
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6 Bediening 

6.1 Alvorens gebruik 

⚫ Installeer de MaxiCharger volgens de instructies in deze handleiding. 

⚫ Zet een noodplan klaar die mensen instrueert wat ze moeten doen in geval van 
nood. 

⚫ Geef instructies voor noodstop en laadprocedure aan alle eindgebruikers. 

⚫ Blokkeer de ruimte rond de MaxiCharger niet, zie Locatie vereisten. 

⚫ Alleen de fabrikant of een door de fabrikant geautoriseerde gekwalificeerde 
technicus mag opdracht geven aan de MaxiCharger. Neem contact op met de 
fabrikant wanneer de MaxiCharger gereed is voor inbedrijfstelling. 

⚫ Voer regelmatig onderhoud uit aan MaxiCharger door middel van 
Routineonderhoud. 

⚫ Als de MaxiCharger langer dan vier uur spanningsloos is geweest, activeer dan de 
interne verwarming om condensatie uit de kast te verwijderen. 

➢ Om de MaxiCharger aan te zetten 

 Zorg ervoor dat de stroomopwaarts vermogensschakelaar in UIT-stand blijft en 
vergrendeld is tijdens de procedure. 

 Draai de schroeven en bouten van de belangrijkste onderdelen vast en zorg 
ervoor dat de kast van binnen schoon is. Voorkom dat de elektronische 
componenten worden beschadigd door stof of deeltjes. 

 Gebruik de multimeter om de circuit verbindingen tussen L1, L2, L3, N en PE 
te controleren. Als er kortsluiting optreedt, neem dan contact op met de 
technische ondersteuning van Autel; Installeer anders de isolerende barrière 
opnieuw. 

 Zorg ervoor dat de RCCB en MCCB in UIT-stand blijven staan. 

 Neem contact op met de technische ondersteuning om de stroomopwaarts 
vermogensschakelaar in te schakelen, en meet vervolgens de spanning van 
de wisselstroomingang door Error! Reference source not found.. Zorg 
ervoor dat alle gemeten spanningen overeenstemmen met het 
ingangsspanningsbereik gespecificeerd in Tabel 9-1 Productspecificaties. 

 Zet de hoofdonderbreker in AAN-stand. 

 Zet de aardlekschakelaar in AAN-stand en controleer de indicatoren op CCU, 
ECU en TCU en de schermweergave. 

⚫ Als een indicator van CCU, ECU of TCU uit is of de schermweergave 
abnormaal is, neem dan contact op met de technische ondersteuning van 
Autel; 

⚫ Als alle indicatoren en het scherm normaal worden weergegeven, gaat 
naar de volgende stap. 

 Zet de MCCB in AAN-stand en sluit hem aan op het hoofdcircuit. Sluit de 
deuren van de kast. Uw MaxiCharger is klaar voor gebruik. 
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VOORZICHTIG 

Om schade aan de MaxiCharger te voorkomen, verwijdert de condensatie vóór gebruik. 

6.2 Noodstop 

Druk in elke noodsituatie op de noodstopknop. 

De MaxiCharger stopt alle laadprocessen en het aanraakscherm geeft een bericht weer 
zoals weergegeven in de volgende afbeelding: 

 

Afbeelding 6-1 Foutmelding scherm 

➢ Om de MaxiCharger te resetten 

 Zorg ervoor dat de situatie weer veilig is. 

 Draai de noodstopknop met de wijzers van de klok mee om hem te 
ontgrendelen. 

⚫ De MaxiCharger start en de foutmelding verdwijnt van het 
aanraakscherm. 

⚫ De MaxiCharger hervat de normale werking. 
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6.3 Oplaadprocedure 

6.3.1 Schermindeling 

 

Afbeelding 6-2 Stand-by scherm 

①Advertentie pagina — kan op een volledig scherm worden weergegeven en wordt 

weggelaten in de volgende voorbeeld afbeeldingen 

②Laadstekker opties — tik om informatie van de laadstekkers te bekijken 

③Homeknop, kosteninformatie en taalopties 

④Internet icoon — een x in de benedenhoek van het internet icoon geeft aan dat de 

MaxiCharger niet is verbonden met het internet 

Nadat een laadstekker met succes op uw EV is aangesloten, is de MaxiCharger in staat 
de laadstekker automatisch te herkennen, waarna het bijbehorende scherm voor 
autorisatie verschijnt. 

Als er lange tijd geen handeling wordt uitgevoerd op het scherm voor autorisatie, 
verschijnt het stand-by scherm. Selecteer handmatig de juiste laadstekker op het 
aanraakscherm. 
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6.3.2 Authorisatie 

BELANGRIJK 

⚫ Controleer het scherm op mogelijke afwijkingen, zoals foutmeldingen, voordat u 
een laadsessie start. Controleer ook de omgeving en de MaxiCharger op 
afwijkingen of beschadigingen. 

⚫ Als het scherm een foutmelding weergeeft, mag de MaxiCharger NIET gebruikt 
worden. Neem contact op met de technische ondersteuning van Autel. 

Wanneer het scherm voor autorisatie verschijnt, kunt u een van de volgende methoden 
gebruiken om een laadsessie te starten. 

⚫ Scan de QR-code op het scherm 

⚫ RFID-kaart 

⚫ Plug & charge (ondersteunt de ISO 15118 PnC-functie) 

⚫ Creditcard (optioneel) 

 

 

Afbeelding 6-3 Scherm voor autorisatie   



52 

6.3.3 Opladen starten 

Na de autorisatie zet MaxiCharger de communicatie op met uw EV en de nodige 
veiligheidstesten zullen worden uitgevoerd. Na de veiligheidstesten start de laadsessie 
automatisch. 

 

Afbeelding 6-4 Oplaadscherm starten 
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6.3.4 Opladen 

Tijdens het opladen wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Informatie over 
de oplaadtijd, hoeveelheid, de kosten en het vermogen verschijnt op het oplaadscherm. 
Tik op de rechterpijlknop aan de rechterkant om meer informatie over de laadstatus te 
bekijken, inclusief SoC (Staat van het opladen), stroom en spanning. 

Wacht totdat uw EV volledig is opgeladen of beëindig de laadsessie door op de Stopknop 
op het scherm te tikken. 

 

Afbeelding 6-5 Oplaadscherm 
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6.3.5 Opladen stoppen 

➢ Om opladen te stoppen 

 Tik op de Stop-knop op het scherm. 

OPMERKING 

Als de accu vol is, stopt de laadsessie automatisch. 

 Normaal gesproken dient u opnieuw te autoriseren om het opladen te voltooien, 
waarbij u dezelfde authenticatiemethode gebruikt als bij het starten: 

⚫ QR-code: tik op de Stop-knop op het oplaadscherm van de Autel Charge-
app. 

⚫ RFID-kaart: plaats de RFID-kaart opnieuw in de kaartlezer om het 
opladen te voltooien. 

⚫ Creditcard: voltooi het opladen direct. 

 Wanneer het opladen is voltooid, verschijnen uw bestelgegevens. 

 

 

Afbeelding 6-6 Scherm met bestelgegevens 

 Koppel de EV-laadkabel los van de EV. 

 Plaats de EV-laadkabel in de laadstekker houder op de MaxiCharger. 

WAARSCHUWING 

Gevaarlijke spanning. Koppel de laadstekker niet plotseling los tijdens het opladen. Dit 
kan ernstige schade aan de MaxiCharger en/of ernstig persoonlijk letsel of de dood tot 
gevolg hebben. 

6.3.6 Opladen voltooien 

Plaats de laadstekker terug in de holster op de MaxiCharger.  
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6.4 Oplaadfouten 

In dit gedeelte worden diverse veelvoorkomende fouten beschreven die op kunnen 
treden tijdens uw laadsessie, samen met mogelijke oorzaken/oplossingen om deze 
problemen op te lossen. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met uw 
plaatselijke verkoper of met de technische ondersteuning van Autel. 

6.4.1 Laadstekker verbindingsfout 

Als de laadstekker niet goed is aangesloten op uw EV, verschijnt het scherm voor 
laadstekker niet aangesloten. Steek de laadstekker in de laadpoort van uw EV en 
controleer de verbinding. 

6.4.2 Autorisatiefout 

Als er een fout optreedt wanneer u het autorisatieproces start, maar zonder het opladen 
te starten, verschijnt het scherm voor autorisatie mislukt. De oorzaak en mogelijke 
oplossing(en) verschijnen op het scherm. Volg de instructies op het scherm om het 
probleem op te lossen of neem contact op met uw lokale verkoper of de technische 
ondersteuning van Autel. 

6.4.3 Startfout opladen 

Als er een fout optreedt wanneer u begint met opladen, verschijnt het scherm voor 
opladen starten mislukt. De oorzaak en mogelijke oplossing(en) verschijnen op het 
scherm. Volg de instructies op het scherm om het probleem op te lossen. 

6.4.4 Oplaadfout 

Als er een fout optreedt tijdens het opladen, verschijnt het scherm opladen mislukt. De 
oorzaak en mogelijke oplossing(en) verschijnen op het scherm. Volg de instructies op 
het scherm om het probleem op te lossen of neem contact op met uw plaatselijke 
verkoper of de technische ondersteuning van Autel. 

6.5 Opwekken van MaxiCharger 

➢ Om de MaxiCharger op te wekken 

 Sluit de voordeur. 

 Zet de stroomopwaarts vermogensschakelaar die stroom levert aan de 
MaxiCharger AAN. De MaxiCharger zult starten en is klaar voor gebruik. 
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6.6 De MaxiCharger spanningsloos maken 

➢ Om de MaxiCharger spanningsloos te maken 

 Zet de stroomopwaarts vermogensschakelaar die de MaxiCharger van stroom 
voorziet UIT en vergrendel deze. Zorg ervoor dat deze onderbreker tijdens de 
procedure in UIT-stand blijft. 

 Open de voordeur. 

 Meet de wisselspanning door te verwijzen naar Wisselspanning meten Zorg 
ervoor dat alle gemeten spanningen 0 volt zijn. 

 Meet de gelijkspanning door te verwijzen naar Gelijkspanning meten. Zorg 
ervoor dat alle gemeten spanningen 0 volt zijn. 

 Sluit de deur. 

6.6.1 Wisselspanning meten 

Gebruik een spanningstester om de wisselspanning tussen de klemmen op de 
schakelaar van het overspanningsbeveiliging apparaat te meten: 

⚫ L1 tot L2 

⚫ L1 tot L3 

⚫ L2 tot L3 

⚫ N tot L1/L2/L3 

OPMERKING 

De schakelaar van het overspanningsbeveiliging apparaat toont de indicaties N, L1, L2 
en L3. 

 

Afbeelding 6-7 Wisselspanning meten 
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6.6.2 Gelijkspanning meten 

Verwijder de isolerende barrière en gebruik een spanningstester om de gelijkspanning 
tussen de uitgangsklemmen te meten, zorg ervoor dat alle gemeten spanningen 0 volt 
zijn. 

⚫ Vermogensmodule groep uitgang 1 — (A) naar vermogensmodule groep uitgang 
1+ (B) 

⚫ Vermogensmodule groep uitgang 2 — (C) naar vermogensmodule groep uitgang 
2+ (D) 

⚫ EV-laadkabel 1 uitgang — (E) naar EV-laadkabel 1 uitgang + (F) 

⚫ EV-laadkabel 2 uitgang - (G) naar EV-laadkabel 2 uitgang + (H) 

 

Afbeelding 6-8 Uitgangsklemmen diagram  
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6.7 Condensatie verwijderen 

OPMERKING 

Als de MaxiCharger langer dan twee uur uitstaat, kan er condensatie optreden. 

➢ Om condensatie uit de kast te verwijderen 

 Open de voordeur. 

 Zet de hoofdonderbreker van AAN-stand naar UIT-stand. 

 Wek de MaxiCharger op. 

 Sluit de deur. Wacht 2 uur. De interne verwarming van de kast zal de 
binnenkant van de kast verwarmen en de condensatie zal verdampen. 

 Open de voordeur. 

 Zet de hoofdonderbrekers van UIT-stand naar AAN-stand. 

 Sluit de deur. 
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6.8 Lokale dienstenportaal activiteiten 

6.8.1 De OCPP-parameters instellen 

OPMERKING 

De OCPP-parameter instelling dient uitgevoerd worden door een installateur. 

➢ Om de OCPP-parameters in te stellen 

 Tik op de linkerbovenhoek van het scherm. 

 Tik op apparaat onderhoud. Voer het standaardwachtwoord in (neem contact 
op met de klantenservice van Autel om wachtwoord te verkrijgen). 

 Tik op stel parameters in. Wacht tot het systeem de gegevens laadt. Dit kan 
enkele seconden duren. 

 (Optioneel) Op het scherm, tik op de kolom met gewenste parameterwaarden 
om de gegevens van deze onderwerpen te wijzigen: 

⚫ Lopende omgeving: huidige lopende omgeving 

⚫ OCPP IP: IP-adres van de OCPP 

⚫ OCPP URL: URL van de OCPP 

⚫ OCPP POORT: poortnummer van de OCPP 

⚫ MGR IP: IP-adres van het beheerplatform 

⚫ MGR URL: URL van het beheerplatform 

⚫ MGR POORT: poortnummer van het operationeel beheerplatform 

OPMERKING 

Zorg ervoor dat u de URL of ID correct en zonder spaties intypt. 

 Tik op opslaan om uw wijzigingen op te slaan. 
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7 Onderhoud 

7.1 Routineonderhoud 

Routinematig onderhoud kan de MaxiCharger in een veilige en stabiele staat houden. 

⚫ Maak de kast elk kwartaal schoon: draai de schroeven en bouten van belangrijke 
onderdelen vast en controleer of de kabelverbinding van de MaxiCharger 
laadstekker is doorgebrand. Vervang de onderdelen onmiddellijk als er een 
afwijking wordt gevonden. 

⚫ Reinig het luchtfilter en stoffilter minimaal twee keer per jaar. 

⚫ Test de aardlekschakelaar eenmaal per jaar. 

WAARSCHUWING 

⚫ Koppel de voeding naar MaxiCharger los tijdens de gehele onderhoudsprocedure. 

⚫ Zorg ervoor dat onbevoegd personeel tijdens onderhoud op een veilige afstand 
wordt gehouden. 

⚫ Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals beschermende 
kleding, veiligheidshandschoenen, veiligheidsschoenen en veiligheidsbril. 

⚫ Als u de veiligheidsapparaten verwijdert voor onderhoud, installeer ze dan weer 
nadat de werkzaamheden zijn voltooid. 

7.1.1 Onderhoud aardlekschakelaar 

De interne aardlekschakelaar (RCD) en aardlekschakelaar met overbelasting (RCBO) 
dienen jaarlijks te worden getest op accuraat werking. Koppel voor het testen de 
MaxiCharger los van de EV en stop eventuele laadprocessen. 

➢ Om het aardlekschakelaar te testen 

 Open de voordeur van de MaxiCharger. Wanneer de kastdeur geopend is, mag 
de MaxiCharger niet direct blootgesteld worden aan wind en regen. 

 De MaxiCharger moet in de stand-by modus staan. Door op het 
aanraakscherm te tikken, wordt de MaxiCharger wakker. 

 Zoek de aardlekschakelaar (onder de MCCB) en druk op de testknop van de 
MaxiCharger om de test te starten. 

⚫ Geslaagd: de MaxiCharger stopt met werken wanneer de MCCB op 
middenstand staat. De MaxiCharger begint weer te werken wanneer de 
MCCB op UIT- en vervolgens op AAN-stand wordt gezet. 

⚫ Mislukt: er is geen reactie bij het indrukken van de testknop. Schakel de 
wisselstroom van de MaxiCharger uit en sluit de kastdeur. Neem 
vervolgens contact op met de technische ondersteuning van Autel of uw 
lokale verkoper. Gebruik de MaxiCharger niet totdat de reparatie is 
voltooid. 

 Zoek de aardlekschakelaar en druk op de testknop van het apparaat om de 
test te starten. 
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⚫ Geslaagd: de aanvullende voeding stopt met werken wanneer de 
aardlekschakelaar in UIT-stand staat. De aanvullende voeding begint 
weer te werken wanneer de aardlekschakelaar op AAN-stand wordt gezet. 

⚫ Mislukt: er is geen reactie bij het indrukken van de testknop. Schakel de 
wisselstroom van de MaxiCharger uit en sluit de kastdeur. Neem 
vervolgens contact op met de technische ondersteuning van Autel of uw 
lokale verkoper. Gebruik de MaxiCharger niet totdat de reparatie is 
voltooid. 

 Sluit de voorklep van de MaxiCharger nadat de test is voltooid. 

 Markeer het tijdstip waarop de test jaarlijks moet worden herhaald. 

7.1.2 Reiniging van de kast 

De kast is gepoedercoat. De coating dient in goede staat worden gehouden. Wanneer 
de MaxiCharger zich in een corrosiegevoelige omgeving bevindt, kan er oppervlakkige 
roest ontstaan op laspunten. Zichtbare roest vormt geen risico voor de integriteit van de 
kast. 

➢ Om roest te verwijderen 

 Stop eventuele laadprocessen en schakel de MaxiCharger uit. 

 Grof vuil verwijderen door met kraanwater te besproeien onder lage druk. 

 Breng een neutrale of zwak alkalische reinigingsmiddel aan en laat deze 
intrekken. 

 Verwijder vuil met de hand d.m.v. een vochtige, niet-geweven nylon 
reinigingsdoek. 

 Grondig spoelen met kraanwater. 

 Breng zo nodig was of een roestwerende primer aan voor extra bescherming. 

WAARSCHUWING 

⚫ Stop vóór het reinigen alle laadprocessen en sluit de voeding niet aan de 
MaxiCharger. Als u dit niet doet, kan dit schade en/of persoonlijk letsel of de dood 
tot gevolg hebben. 

⚫ Gebruik geen hogedrukspuit en voorkom dat er water in de MaxiCharger lekt. Zorg 
ervoor dat de binnenkant van de MaxiCharger droog is tijdens het schoonmaken. 

⚫ Gebruik geen bijtende oplosmiddelen, sprays, oplosmiddelen of schuurmiddelen. 
Gebruik alleen schoonmaakmiddelen met een pH waarde tussen 6 en 8 voor sterke 
vlekken. 

7.1.3 Reiniging en vervanging van de luchtfilters 

WAARSCHUWING 

⚫ Stop vóór het reinigen alle laadprocessen en sluit de voeding niet aan de 
MaxiCharger. Als u dit niet doet, kan dit schade en/of persoonlijk letsel of de dood 
tot gevolg hebben. 

⚫ Gebruik geen hogedrukspuit en voorkom dat er water in de MaxiCharger lekt. Zorg 
ervoor dat de binnenkant van de MaxiCharger droog is tijdens het schoonmaken. 



62 

⚫ Gebruik geen bijtende oplosmiddelen, sprays, oplosmiddelen of schuurmiddelen. 

De MaxiCharger is uitgerust met een luchtinlaat filter en een luchtuitlaat filter met een 
groot maaswijdte om te voorkomen dat de elektronische componenten door stof worden 
beschadigd. Reinig de luchtfilters elke 3 maanden (niet langer dan 6 maanden). Vervang 
de luchtfilters jaarlijks. 

➢ Om het luchtinlaat filter te reinigen of te vervangen 

 Voordat u begint met schoonmaken en vervangen, zorg ervoor dat alle 
laadprocessen gestopt zijn, sluit de externe voeding af en voer 
uitschakelbeveiliging uit. 

 Open de rechter deur van de MaxiCharger. Wanneer de kastdeur geopend is, 
mag de MaxiCharger niet direct blootgesteld worden aan wind en regen. 

 Verwijder de rand (D) na het verwijderen van de schroeven (C) met een 
schroevendraaier en verwijder de bevestigingsplaat (B) en het luchtinlaat filter 
(A). 

 Reinig het luchtinlaat filter van vuil of stof en installeer het gereinigde filter 
opnieuw. U kunt ook een nieuw luchtinlaat filter installeren. 

 Installeer de rand en de schroeven opnieuw. 

 Sluit de rechter deur van de MaxiCharger. 

 

Afbeelding 7-1 Weergave luchtinlaat filter  
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➢ Om het luchtuitlaat filter te reinigen of te vervangen 

 Voordat u begint met schoonmaken en vervangen, zorg ervoor dat alle 
laadprocessen gestopt zijn, sluit de externe voeding af en voer 
uitschakelbeveiliging uit. 

 Open de linker deur van de MaxiCharger. Als de kastdeur openstaat, mag de 
MaxiCharger niet direct blootgesteld worden aan wind en regen. 

 Verwijder de rand (met ventilatoren) (D) na het verwijderen van de schroeven 
(C) met een schroevendraaier en verwijder de bevestigingsplaat (B) en het 
luchtuitlaat filter (A). Zorg ervoor dat de rand niet op de grond kan worden 
geplaatst na het verwijderen van het luchtuitlaat filter. Het moet aan de linker 
deur worden gehangen of in de hand worden gehouden om te voorkomen dat 
de kabels van de ventilatoren worden losgetrokken. 

 Verwijder vuil of stof uit het luchtuitlaat filter en plaats het gereinigde filter terug. 
U kunt ook een nieuw luchtuitlaat filter installeren. 

 Installeer de rand en de schroeven opnieuw. 

 Sluit de linker deur van de MaxiCharger. 

 

 

Afbeelding 7-2 Weergave luchtuitlaat filter 
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7.2 Inspectie en onderhoud 

Wanneer de MaxiCharger normaal werkt, is alleen routinematig onderhoud nodig. 

Wanneer de MaxiCharger abnormaal werkt, raadpleeg dan foutopsporing om het 
probleem op te lossen of neem onmiddellijk contact op met uw lokale verkoper of de 
technische ondersteuning van Autel. 

Als er onderdelen moeten worden vervangen, sluit dan de stroomtoevoer 
stroomopwaarts en binnen de apparatuur volledig af vóór gebruik. 

Voer regelmatig visuele inspecties uit op de volgende punten: 

⚫ Kabel en laadstekker: controleer op barsten of scheuren in de laadstekker of kabel. 

⚫ Scherm: controleer op beschadigingen en barsten. Controleer of het 
aanraakscherm werkt. 

⚫ Coating kast: controleer op beschadigingen, barsten of breuken. 

⚫ Kast: controleer op roest of schade. 

De volgende speciale inspecties zijn nodig voor veilig gebruik: 

⚫ Controleer of de MaxiCharger door bliksem is getroffen. 

⚫ Controleer of de MaxiCharger beschadigd is door een ongeval of brand. 

⚫ Controleer of de installatie locatie van de MaxiCharger onder water staat. 

WAARSCHUWING 

Stop eventuele laadprocessen en sluit de MaxiCharger niet aan op stroom totdat alle 
inspecties zijn voltooid. 

7.3 Onderhoud op afstand 

De MaxiCharger heeft de functie om verbinding te maken met het cloud platform om 
parameters in real time te bewaken. Dit biedt upgrades op afstand, diagnose op afstand 
en servicefuncties op afstand, en kan problemen in het operationeel proces tijdig 
identificeren en lokaliseren. 

⚫ Systeem voert dagelijkse zelfcontrole uit op afwijkingen. 

⚫ Neem onmiddellijk contact op met uw lokale verkoper of met de technische 
ondersteuning van Autel als er een afwijking wordt gevonden. 

⚫ Autel servicetechnici kunnen logboeken controleren, configuraties en programma's 
bijwerken en onderhoudsservices op afstand bieden, zoals beheer op afstand, 
diagnose, configuratie en upgrades. 
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7.4 Onderhoudsschema 

Tabel 7-1 Onderhoudsschema 

Item Frequentie Acties 

Laadstekker Om de 3 maanden 
Controleer op barsten of breuken in de 
laadstekker. 

Ingangskabel Om de 3 maanden 
Controleer op barsten of breuken in de 
kabel. 

Inlaatlucht filter Jaarlijks Vervang het inlaatlucht filter. 

Uitlaatlucht filter Jaarlijks Vervang het uitlaatluchtfilter. 

Kast Om de 6 maanden 
Reinigen en controleren op 
beschadigingen, inclusief luchtfilters. 

 

  



66 

8 Foutopsporing en diensten 

8.1 Foutopsporing 

1 Probeer met behulp van de informatie in dit document een oplossing voor het 
probleem te vinden. 

2 Als u geen oplossing voor het probleem kunt vinden, neem dan contact op met uw 
lokale Autel-vertegenwoordiger of met de technische ondersteuning van Autel. 

Tabel 8-1 Details foutopsporing 

Probleem 
Mogelijke 
oorzaak 

Oplossing Behandelaar 

Op het 
aanraakscherm 
verschijnt een 
bericht: 

noodstopknop 
actie mislukt. 

De 
noodstopknop 
is per ongeluk 
ingedrukt. 

Draai de schakelaar naar 
de positie zoals 
aangegeven. 

Technische 
ondersteuning 
voor klanten 

Scherm wordt 
niet 
weergegeven 

Geen 
stroomtoevoer 
naar de 
MaxiCharger. 

⚫ Controleer de 
voeding naar de 
stroomopwaarts 
verdeelkast. 

⚫ Open de voordeur 
en controleer de 
aardlekschakelaar 
van de  
supplementaire 
vertakking. 

⚫ Gebruik de 
multimeter om het 
stroomingang te 
testen. 

Technische 
ondersteuning 
voor klanten/Autel 
technische 
ondersteuning 

Op het 
aanraakscherm 
verschijnt een 
bericht: Kan de 
laadstekker niet 
vergrendelen. 

De laadstekker 
is niet correct 
aangesloten 
op de EV. 

⚫ Sluit de laadstekker 
correct aan op de 
EV-laadpoort en 
probeer het 
opnieuw. 

⚫ Probeer een andere 
MaxiCharger om de 
EV op te laden. 

Technische 
ondersteuning 
voor klanten/Autel 
technische 
ondersteuning 

Op het 
aanraakscherm 
verschijnt een 
bericht: 

Er is een 
isolatiefout 
met de EV of 

⚫ Probeer een andere 
MaxiCharger om de 
EV op te laden. 

Technische 
ondersteuning 
voor klanten/Autel 



67 

Probleem 
Mogelijke 
oorzaak 

Oplossing Behandelaar 

Isolatiefout 
gedetecteerd. 

de 
MaxiCharger. 

⚫ Neem contact op 
met de technische 
ondersteuning/Autel 
technische 
ondersteuning 

technische 
ondersteuning 

Fout bij het 
scannen van de 
QR-code 

Mobiele 
netwerk fout 

Zorg ervoor dat de 
netwerk simkaart correct 
is geïnstalleerd. 

Technische 
ondersteuning 
voor klanten/Autel 
technische 
ondersteuning 

Lokale 
netwerkfout 

Controleer lokale 
netwerkverbinding. 

Technische 
ondersteuning 
voor klanten/Autel 
technische 
ondersteuning 

RFID-kaart lezen 
mislukt 

De RFID-kaart 
wordt niet 
herkend. 

⚫ De RFID-kaart is 
kapot. 

⚫ Geen RFID-
kaartgegevens in de 
Cloud. 

⚫ Gebruik een nieuwe 
RFID-kaart. 

Technische 
ondersteuning van 
de klant 

Onvoldoende 
saldo 

Neem contact op met de 
bediener om  op te 
waarderen. 

Technische 
ondersteuning van 
de klant 

Internetfout 

Zie bovenstaande 
oplossingen voor “fout bij 
het scannen van de QR-
code”. 

Technische 
ondersteuning 
voor klanten/Autel 
technische 
ondersteuning 

Oplaadfout 

De laadstekker 
zit niet goed 
aangesloten. 

⚫ Controleer de 
verbinding van de 
laadstekker en sluit 
deze opnieuw aan. 

⚫ Probeer een andere 
MaxiCharger om de 
EV op te laden. 

Technische 
ondersteuning 
voor klanten/Autel 
technische 
ondersteuning 

EV fout 

⚫ Probeer een andere 
MaxiCharger om de 
EV op te laden. 

⚫ Neem contact op 
met uw EV-fabrikant 
voor ondersteuning. 

EV verkoper/EV 
fabrikant 
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Probleem 
Mogelijke 
oorzaak 

Oplossing Behandelaar 

Oplader fout 

⚫ Probeer een andere 
MaxiCharger om de 
EV op te laden. 

⚫ Neem contact op 
met de technische 
ondersteuning van 
Autel. 

Technische 
ondersteuning 
voor klanten/Autel 
technische 
ondersteuning 

Anders 
Andere 
problemen 

Neem contact op met de 
technische ondersteuning 
van Autel. 

Autel technische 
ondersteuning 

8.2 Diensten 

Als u met behulp van bovenstaande tabel geen oplossing voor uw problemen kunt vinden, 
neem dan contact op met de technische ondersteuning van Autel. 

AUTEL Europa 

⚫ Telefoon: +49(0)89 540299608 (maandag-vrijdag, 9:00 - 18:00 Berlijnse tijd) 

⚫ E-mail: evsales.eu@autel.com; evsupport.eu@autel.com 

⚫ Adres: Landsberger Str. 408, 4. OG, 81241 München, Duitsland 
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9 Technische specificaties 

9.1 Algemene specificaties 

Tabel 9-1 Productspecificaties 

Parameter Beschrijving 

Naleving en veiligheid 

⚫ IEC 61851-1 

⚫ IEC 61851-23 

⚫ IEC 61851-21-2 

⚫ IEC 61000 

IP-waarde IP54 

IK-waarde IK10 

Kortsluitstroom 35 kA 

EMC 
⚫ Klass A 

⚫ Klass B optioneel 

Uitgangsspanning 
⚫ CCS: 150 tot 1000 V DC 

⚫ CHAdeMO: 150 tot 500 V DC 

Uitgangsstroom (voor MaxiCharger 
DC 120)  

⚫ CCS: 200 A 

⚫ CHAdeMO: 125 A/200 A 

Uitgangsstroom (voor MaxiCharger 
DC 240) 

⚫ CCS: 200 A 

⚫ CCS boost: 300 A (piek 400 A) 

⚫ CHAdeMO: 125 A/200 A 

Lengte  EV-laadkabel 
⚫ 4 m (157,48") 

⚫ 7,5 m (295,28") 

Certificering 

⚫ CE 

⚫ UKCA 

⚫ TR25 

Maximaal geluidsniveau op 1m 
afstand 

< 65 dB @ 1m /25℃/volle belasting 
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Parameter Beschrijving 

Ingang wisselstroomaansluiting 3P + N + PE 

Bereik ingangsspanning 400 V AC ±10% 

Vermogensfactor bij volledige 
belasting 

>= 0,98 

Topefficiëntie >= 96% 

Totale harmonische 
vervorming(stroom / > 50% 
belasting) 

<= 5% 

 

Tabel 9-2 Bewerking omstandigheden 

Parameter Specificatie 

Omgeving, algemeen 
⚫ Binnen 

⚫ Buiten 

Opslagtemperatuur  -40 tot +70 ℃ (-40 tot 158 ℉) 

Bereik bewerking temperatuur 

⚫ -35 tot + 55 ℃ (-31 tot +131 ℉) 

⚫ +50 tot +55 ℃ (+122 tot +131 ℉) 

met lineaire vermogensreductie 

Maximale hoogte boven zeeniveau ⚫ < 2000 m (6561') 
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9.2 Verpakkingsspecificaties 

Tabel 9-3 Algemene afmetingen 

Parameter 
Specificatie 

MaxiCharger DC 120 MaxiCharger DC 240 

Breedte van de kast 820 mm 32,28 in 820 mm 32,28 in 

Diepte van de kast 600 mm 23,62 in 700 mm 27,56 in 

Hoogte van de kast 1950 mm 76,77 in 1950 mm 76,77 in 

Lengte van de 
laadkabel 

4000 mm (157,48 in) 

(Optioneel) 7500 mm (295,28 in) 

 

Tabel 9-4 Specificaties van verpakte producten 

Parameter Specificatie 

Breedte 1240 mm 48,82 in 

Diepte 1000 mm 39,37 in 

Hoogte 2146 mm 84,49 in 

Massa van het pakket 55 kg 121 lb. 

Maximale kantelhoek 30° 

OPMERKING: De MaxiCharger is gemonteerd op een standaardformaat houten 
pallet en beschermd tegen mogelijke schade tijdens transportatie. 
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9.3 Installatiespecificaties 

 

Afbeelding 9-1 zwaartepunt 

Tabel 9-5 Specificaties zwaartepunt 

Parameter 
Specificatie 

MaxiCharger DC 120 MaxiCharger DC 240 

X 400 mm 15,75 in 400 mm 15,75 in 

Y 330 mm 12,99 in 300 mm 11,81 in 

Z 840 mm 33,07 in 840 mm 33,07 in 
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Afbeelding 9-2 Specificaties bedienbaar element 

Tabel 9-6 Specificaties bedienbaar element 

Parameter Beschrijving 
Specificatie 

mm in 

X1 
Hoogst door de gebruiker bedienbaar element van 
MaxiCharger  

1350 53,15 

X2 
Laagste door de gebruiker bedienbare element van 
MaxiCharger  

766 30,16 

X3 Hoogte fundering van MaxiCharger  150 5,91 
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Tabel 9-7 Items die inbegrepen zijn bij de levering 

Item Beschrijving 

MaxiCharger 
Zie Productoverzicht voor meer 
informatie 

Deursleutel Deursleutel voor de kast 

OPMERKING 

Het is mogelijk dat er meer onderdelen nodig zijn bij de levering. Raadpleeg de bestelling. 

9.4 Communicatie-interface specificaties 

Tabel 9-8 Communicatie-interface specificaties 

Parameter Specificatie 

RFID Standaard 
ISO 14443 A + B tot onderdeel 4 ISO/IEC 
15693 

RFID-ondersteunde 
toepassingen 

⚫ Mifare 

⚫ NFC 

⚫ Calypso 

⚫ Ultralight, Pay-Pass 

⚫ HID 

Neem voor informatie over de mogelijkheden 
contact op met de fabrikant. 

Netwerkverbinding 

⚫ 3G/4G modem 

⚫ 10/100 Base-T Ethernet 

⚫ Wifi 

 

Tabel 9-9 Ethernet-kabel specificaties 

Parameter Specificatie 

Ethernet-type RJ45 

Kabletype 8P + PE, afgeschermd 

Bandbreedte, upload Minimaal 128 Kbit/s 

Bandbreedte, Download Minimaal 4 Mbit/s 

Beschikbaarheid 99,9% 
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9.5 Vermogensspecificaties  

Tabel 9-10 Nominaal vermogen tijdens normale werking 

Parameter Specificatie 

MaxiCharger DC 40 40 kW 

MaxiCharger DC 60 60 kW 

MaxiCharger DC 80 80 kW 

MaxiCharger DC 100 100 kW 

MaxiCharger DC 120 120 kW 

MaxiCharger DC 160 160 kW 

MaxiCharger DC 180 180 kW 

MaxiCharger DC 200 200 kW 

MaxiCharger DC 220 220 kW 

MaxiCharger DC 240 240 kW 

Normale werking is van toepassing voor gebruik in openbare toepassingen met 
matig verkeer. 

 

Tabel 9-11 Belastingsreductie (de-rating) tijdens normale werking 

Omgevingstemperatuur 
Uitgangsvermogen 
(%) 

Belastingsreductie 
(de-rating) (%) ℃ ℉ 

-35 tot +50 -31 tot +122 100 0 

+50 tot +55 +122 tot +131 
100 tot 75% (lineaire 
belastingsreductie) 

0 tot 25% 

Stabiele toestand rating van de MaxiCharger bij specifieke 
omgevingstemperaturen. 
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9.6 Specificaties wisselstroom ingangspanning en 
gelijkstroom uitspanning 

Tabel 9-12 Specificaties wisselstroom ingangspanning 

Parameter Specificatie 

Draadafscherming (optioneel) 

Als de lokale regelgeving 
afgeschermde draden vereist, sluit u de 
draadafscherming aan op de PE-bus 
aan beide uiteinden van de draad. 

Diameter van de fasegeleiders Raadpleeg lokale regelgevingen. 

Diameter van de PE-geleider Raadpleeg lokale regelgevingen 

Oppervlak en diameter 
Gebaseerd op de huidige rating van de 
MaxiCharger en lokale regelgevingen 

Materiaal Koper 

Maximale temperatuur van de 
ingangskabels 

75°C (167°F) 

 

Tabel 9-13 Detail wisselstroom ingangsspecificaties 

Type 

 

Parameter 

MaxiCharger DC 

40 60 80 100 120 160 180 200 220 240 

Maximale 
nominale 
ingangsstroom 
(A) 

62 93 124 155 186 248 280 310 341 372 

Aanbevolen 
ingangsstroom
onderbreker 
(A) 

100 125 160 200 250 320 400 400 500 500 

Maximaal 
vermogensverli
es (kVA) 

43 64 86 107 129 172 193 215 236 258 

Kortsluitstroo
m (kA) 

35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 
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Type 

 

Parameter 

MaxiCharger DC 

40 60 80 100 120 160 180 200 220 240 

Maximale 
grootte van de 
ingangskabel 
(mm2) (XLPE 
aanbevolen) 

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

Tabel 9-14 Algemene gelijkstroom uitspanning specificaties 

Parameter Specificatie 

Gelijkstroom 
uitgangsspanningsbereik, CCS 

150 tot 1000 V DC 

Gelijkstroom 
uitgangsspanningsbereik, CHAdeMO 

150 tot 500 V DC 

Minimale gelijkstroom 
uitgangsstroom 

5 A 

Standaardaansluiting 

⚫ CCS: IEC 61851-1:2017, IEC 
61851-23:2014, IEC 62196-1:2014, 
IEC 62196-3:2014 

⚫ CHAdeMO: CHAdeMO 1.2 

 

Tabel 9-15 Detail gelijkstroom uitgangsspecificaties 

Parameter 

 

 

MaxiCharger 

Gelijkstroo
m 
uitgangsver
mogen op 
één EV-
laadkabel 
(kW) 

Gelijkstroom 
uitgangsvermog
en twee EV-
laadkabels (kW) 

Gelijktijd
ige 
gelijkstr
oom op 
twee 
stopcont
acten 

Maximale 
gelijkstroom 
uitgangsstroom 

40 Max.40 kW Max. 20 kW x 2 

Ja 

⚫ CCS-
laadstekker: 
200 A 

⚫ CHAdeMO 
laadstekker: 
125 A/200 A 

60 Max.60 kW Max. 40 + 20 kW 

80 Max.80 kW Max. 40 kW x 2 

100 Max.100 kW Max. 60 + 40 kW 

120 Max.120 kW Max. 60 kW x 2 

160 Max.160 kW Max. 80 kW x 2 
⚫ CCS-

laadstekker: 
200 A 180 Max.180 kW 

Max. 100 kW + 80 
kW 
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Parameter 

 

 

MaxiCharger 

Gelijkstroo
m 
uitgangsver
mogen op 
één EV-
laadkabel 
(kW) 

Gelijkstroom 
uitgangsvermog
en twee EV-
laadkabels (kW) 

Gelijktijd
ige 
gelijkstr
oom op 
twee 
stopcont
acten 

Maximale 
gelijkstroom 
uitgangsstroom 

200 Max.200 kW Max. 100 kW x 2 ⚫ CCS-boost: 
300 A (peak 
400 A) 

⚫ CHAdeMO-
laadstekkerr: 
125 A/200 A 

220 Max.220 kW 
Max. 120 kW + 
100 kW 

240 Max.240 kW Max.120 kW x 2 

 

OPMERKING 

Het werkelijke uitgangsvermogen varieert in overeenstemming met de nominale 
spanning en maximale stroom van de geselecteerde kabel. 

9.7 Specificaties stroomverbruik 

Tabel 9-16 Stroomverbruik tijdens stand-by 

Parameter Specificatie 

Stand-by vermogen (verwarming uit) 0,08 kVA 

Stand-by vermogen (verwarming 
aan) 

1,00 kVA 

OPMERKING 

De verwarming zult dagelijks werken wanneer de buitenlucht dauwpunt bereikt, om 
condensatie in de kast te voorkomen. Wanneer de verwarming in werking is, zal dit het 
grootste deel van het benodigde stand-by vermogen gebruiken. 
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9.8 Specificaties ingang kortsluitstroom 

Tabel 9-17 Specificaties ingang kortsluitstroom 

Situatie Specificatie 

Nominale piek weerstaat stroom (kA 
piek)  

35 kA 

Nominale kortstondige weerstaat 
stroom (kA rms)  

35 kA 

 


