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Copyrightinformatie 
Dit document is auteursrechtelijk beschermd en is eigendom van Blitz Power BV en mag op geen 
enkele wijze worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Blitz Power BV.  

©2021 Blitz Power is een handelsmerk van Blitz Power  BV. Alle andere bedrijfsnamen en 
producten zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve bedrijven.  

Wij behouden ons het recht om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen. 

 

Milieubescherming 
Afgedankte elektrische producten mogen niet samen met huishoudelijk afval worden 
weggegooid. Gelieve te recyclen waar faciliteiten bestaan. Neem contact op met uw lokale 
autoriteit of leverancier voor recyclingadvies. 
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Toepassingsgebied 
Deze handleiding beschrijft de installatie en het gebruik van de Blitz Power Station. 

De handleiding verwacht dat de lezer enige basiskennis heeft over elektrische voertuigen (EV) en  
EV-laadapparatuur. 

Veiligheidsinstructies 

Definitie van symbolen 

Gevarenaanduidingen 

 Gevaar: Geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, zal leiden tot 
ernstig letsel of de dood. 

 Waning: Duidt op een gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, kan leiden tot 
ernstig letsel of de dood. 

 
Voorzichtigheid: 

Geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, kan leiden tot 
matig of licht letsel. 

 Bemerken: Geeft een situatie aan die, indien niet vermeden, kan leiden tot materiële 
schade of tot een ongewenst resultaat of toestand. 

Anderen 

 Aandacht: Geeft een element aan dat extra aandacht vereist, niet noodzakelijkerwijs 
een gevaar 

 Informatie: Geeft een snelkoppeling of een andere nuttige indicatie aan. 

Veiligheidsinformatie 

 Aandacht: 

 Lees dit document zorgvuldig door voordat u de Blitz Power Station installeert, gebruikt of 
ermee communiceert. 

 Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische 
schokken, brand, apparatuurschade en/of ernstig letsel. 

 Gevaar: 

 Installatie, onderhoud en reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een 
gekwalificeerd personeel. Een gekwalificeerd persoon is iemand die is opgeleid, 
gecertificeerd en bekend is met elektrische installaties in het algemeen en 
oplaadapparatuur voor elektrische voertuigen in het bijzonder. 

 Installeer of bedien de oplader niet wanneer fysieke schade wordt gedetecteerd. Neem 
contact op met uw leverancier wanneer er schade wordt geconstateerd. 

 Schakel de hoofdstroom naar de oplader uit voordat u onderhoud installeert of uitvoert. 
 Aanpassingen aan de oplader zijn ten strengste verboden. 
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 Voorzichtigheid: 

 Voer de installatie alleen uit in droge omstandigheden. 
 De lader mag alleen worden gebruikt voor het opladen van elektrische voertuigen. 
 De oplader is niet bedoeld voor gebruik door jonge kinderen of personen die niet in staat 

zijn de risico's te beoordelen. Laat kinderen niet op of met de oplader spelen. 
 Oefen geen kracht uit op kabels of connectoren bij het gebruik, het plaatsen of 

loskoppelen. 

 Bemerkingen: 

 Verwijder geen labels van de oplader. 
 Gebruik geen adapters met de oplaadkabel. 
 Gebruik geen verlengkabels met de oplaadkabel. 

Aansprakelijkheid 
Bij de voorbereiding van dit document is alle zorg besteed. Gelieve Blitz Power BV op de hoogte 
te stellen van eventuele onjuistheden of weglatingen. Afbeeldingen en tekeningen zijn slechts ter 
illustratie; afwijkingen zijn mogelijk. Blitz  Power BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 
schade veroorzaakt door technische of typografische fouten en behoudt zich het recht om 
zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in het product en de 
handleidingen. Blitz  Power BV geeft geen enkele garantie met betrekking tot het materiaal in dit 
document, inclusief, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid en 
geschiktheid voor een bepaald doel. Blitz  Power BV is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor 
incidentele of gevolgschade in verband met de levering, uitvoering of het gebruik van dit 
materiaal. Dit product mag alleen worden gebruikt voor het beoogde doel. 

Contact en ondersteuning 
Mocht u technische assistentie nodig hebben, neem dan contact op met uw leverancier. Als uw 
vragen niet onmiddellijk kunnen worden beantwoord, zal uw leverancier uw vragen via de juiste 
kanalen doorsturen om een snelle reactie te garanderen. 

Wanneer u bepaalde informatie mist, raadpleeg dan eerst de FAQ op onze website:  
https://www.blitzpower.com 

Partners en directe klanten kunnen  

 Ons bellen op: +32  3250 12 29 
 Een e-mail sturen naar: hello@blitzpower.com 
 ons bezoeken op: Heirbaan 9, 9150 Kruibeke, België 

 
 

 

  

https://www.blitzpower.com/
mailto:hello@blitzpower.com
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Productomschrijving 
De Blitz Power Station is een 3-fase 22kW-lader voor elektrische voertuigen, maar kan ook 
worden gebruikt met eenfasige voedingen en met een lager vermogen.  

Zowel de wandmontage als de torenversie zijn geschikt voor buitengebruik.  

Een enkele eenheid kan een of twee connectoren bevatten. 

De Blitz Power Station voldoet aan de gangbare oplaadnormen voor elektrische voertuigen en 
OCPP-interoperabiliteitsnormen. 

De Blitz Power Station kan worden geconfigureerd met Ethernet- en/of 4G mobiele 
communicatiemogelijkheden om te werken met een mobiliteitsserviceprovider of als een 
zelfstandige oplossing. Het heeft een RFID-interface voor identificatie en authenticatie van 
gebruikers. 

Het moderne, strakke ontwerp past in elke omgeving en kan indien nodig worden aangepast aan 
verschillende kleuren. 
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Technische specificaties 

Algemene specificaties 

Elektrisch  

Ingangsspanning 3 x 400V + N, 3x230V of 1 x 230 V AC 

Netfrequentie 50 Hz 

Bescherming Geïntegreerde 6 mA DC-reststroombeveiliging  

Aantal uitgangen 1 of 2 

Uitgangsvermogen per 
connector 

3 x 400V, tot 22kW (32A) 

of 1 x 230V, tot 7 kW (32A) 

Laadmodus  Modus 3 volgens IEC 61851 

Energiemeter MID klasse B gecertificeerd 

Milieu  

Operationele temperatuur -20 °C tot +55 °C 

Opslagtemperatuur -20 °C tot +80 °C 

Hoogte Tot 2000 m boven de gemiddelde zeespiegel 

Relatieve vochtigheid 0% - 95% (niet-condenserend) 

Mechanisch  

Dimensies Opladerdoos: 400 mm x 400 mm x 130 mm 

Toren: 1000-1200 mm x 400 mm x 130 mm 

Gewicht Oplader doos: ± 10 kg 

Toren: ± 12 kg 

Ingress protection Ip54 

Mechanische bescherming 
tegen stoten 

Ik10 

Materiaal behuizing Behuizing: aluminium 

zijpanelen: Plexiglas 

Connector of stopcontact Type 2 

Montage Wandmontage of tower  

Lengte oplaadkabel 5 meter of 8 meter  (optioneel) 

Certificaten en normen  

Productcertificaat CE,RoHS 

EV-laadstandaarden IEC 61851-1, IEC 61851-21-2 

Communicatie en interfacing  

Statusindicator meerkleurige LED 

Activeringsmethodes Plug & charge, RFID,OCPP 

Communicatie-interfaces Ethernet, 4G 

Communicatieprotocol OCPP 1,6 JSON 
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Model specifieke specificaties 
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Meerdere Blitz Power Stations in serie schakelen 

Daisychain 
Meerdere Blitz Power Stations kunnen via Ethernet in serie worden geschakeld. In een dergelijke 
configuratie krijgt de eerste Blitz Power Station een hoofdrol toegewezen en zorgt hij voor de 
configuratie van alle volgende slave Blitz Power Stations en upstream communicatie naar het 
(optionele)  Charge Point Operator CPO-systee of bediening op afstand. 

Om een dergelijke installatie te bedraden, heeft elke Blitz Power Station intern twee Ethernet-
verbindingen op de controller: ETH0 en ETH1. 

Op de master Blitz Power Station: 

- ETH0 maakt verbinding met de lokale LAN- of internetgateway of wordt opengelaten (in 
het geval van 4G-communicatie of plug & charge-modus) 

- ETH1 maakt verbinding met de ETH0 van de eerste slave Blitz Power Station 

Op elke volgende slaaf Blitz Power Station,  

- ETH0 maakt verbinding met ETH1 van de vorige slaaf  Blitz Power Station of van de 
master  Blitz Power Station als het de eerste slave is. 

- ETH1 maakt verbinding met de ETH0 van de volgende slaaf Blitz Power Station 

Tot een totaal van 10 laadpunten (inclusief de master) kunnen op deze manier in serie worden 
geschakeld. (dwz: 5 dubbele laadstations, of 10 enkele) 
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Sterschakeling 
Naast de daisy-chain koppelingsmethode is het ook mogelijk om de laadunits via een 
stermethode te koppelen. Hier wordt via een switch 1 master module gekoppeld aan alle andere 
slave controllers. Zowel de master Blitz Power Station als alle onderliggende slaaf Blitz Power 
Stations zijn dan te bereiken via de master controller. 

Tot een totaal van 10 laadpunten (inclusief de master) kunnen op deze manier in serie worden 
geschakeld. (dwz: 5 dubbele laadstations, of 10 enkele) 

 

Op de master Blitz Power Station: 

- ETH0 maakt verbinding met de internetgateway. 
- ETH1 maakt verbinding met de lokale LAN – switch. 

Op elke volgende slaaf Blitz Power Station,  

- ETH0 maakt verbinding met de lokale LAN-switch 
- ETH1 blijft leeg 
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Installatie 

 Gevaar: 

 Installatie, onderhoud en reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd 
personeel. Een gekwalificeerd persoon is iemand die is opgeleid, gecertificeerd en bekend 
met elektrische installaties in het algemeen en oplaadapparatuur voor elektrische 
voertuigen in het bijzonder. 

 Installeer of bedien de oplader niet wanneer fysieke schade wordt gedetecteerd. Neem 
contact op met uw leverancier wanneer er schade wordt geconstateerd. 

 Schakel de hoofdstroom naar de oplader uit voordat u onderhoud installeert of uitvoert. 

 Voorzichtigheid: 

 Voer de installatie alleen uit in droge omstandigheden. 

Benodigde gereedschappen en materialen (niet inbegrepen) 
De volgende gereedschappen en materialen zijn nodig voor de installatie van de Blitz Power 
Station: 

 Flathead en Philips schroevendraaier 
 Moersleutels: M10, M20, M32 
 Draadschaar 
 Draad Stripper 
 Waterpas 
 Voedingskabels (*) 
 Ferrules, geschikt voor voedingskabel 
 Ferrule krimper 
 (optioneel) Afgeschermde UTP-kabel(s) 
 (optioneel) RJ45 haakse connectoren 
 (optioneel) RJ45 krimp gereedschap 
 EVSE-tester of elektrisch voertuig voor testen 

(*) Let op:  De diameter van voedingskabels moet worden berekend om te voldoen aan de 
lokale wetgeving en aanbevelingen van de fabrikant om de spanningsval te beperken. Bij deze 
berekening wordt rekening gehouden met maximale stroom, spanning, lengte, positie (onder- of 
bovengronds), typische temperaturen, naburige kabels, enz. Meestal ondersteunt een 5G6-kabel 
lengtes tot ongeveer 50 meter.  
De draadaansluitingen van de Blitz Power Station maken het mogelijk om kabels van  2,5  mm² 
tot 10  mm² te monteren.  
De Blitz Power Station-opladerbox maakt kabels met een externe  afmeting  van  15  mm tot  21  
mm mogelijk. 

De volgende gereedschappen en materialen zijn nodig voor de wandmontage van de Blitz 
Power Station-box: 

 Boor 
 Wandpluggen (4) (niet inbegrepen in de doos) 
 Schroeven en ringen voor bijbehorende wandpluggen,max. diameter  8mm  (4) 

De volgende gereedschappen en materialen zijn nodig voor de installatie van de Blitz Power 
Station-toren (niet inbegrepen in de doos): 

 Betonplaat of vloer 
 Verankeringsstangen met schroefdraad en bijbehorende bouten + ringen (4). Max. 

diameter = 10 mm 
 Verankering epoxy of andere chemische verankering 
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Vóór de installatie 
Voordat u de Blitz Power Station installeert, aansluit en opstart, moet u ervoor zorgen dat aan de 
volgende voorwaarden wordt voldaan: 

 De juiste veiligheidsvoorzieningen (brekers) worden gebruikt en geïnstalleerd, in 
overeenstemming met de lokale wetgeving, in de belangrijkste elektriciteitskast. 

 Toegang tot de hoofdstroomkast wordt verleend om de voedingsspanning tijdens de 
installatie uit te schakelen. 

 Voedingskabels worden tot op de locatie van de Blitz Power Station-box geplaatst, 
waardoor er ongeveer 30 cm kabel overblijft om het station in te gaan. Raadpleeg de 
technische tekeningen over waar de kabels het laadstation moeten binnenkomen, ten 
opzichte van de montage. 

 Ethernetkabels - (om verbinding te maken met het LAN/gateway of met Blitz Power 
Stations in dezelfde daisy chain) - worden geplaatst tot op de locatie van de Blitz Power 
Station-box, waardoor ongeveer 30 cm kabel overblijft om de doos in te gaan. 
Raadpleeg de technische tekeningen over waar de kabels het laadstation moeten 
binnenkomen, ten opzichte van de montage.   

 Als bekabelde internettoegang nodig is voor bediening op afstand, zorg er dan voor dat 
machtigingen worden verleend om verbinding te maken met het LAN en de gateway en 
dat de juiste IP-adressering is ingesteld en /of verantwoordelijke IT-personen aanwezig 
zijn tijdens de installatie. 
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Installatie Blitz Power Station 
Installeer een Blitz Power Station in 7 simpele stappen. 

 

STAP 1: Unboxing en voorbereiding 

1. Open de doos voorzichtig. Snijdt niet met een mes in de plakband! Dit kan beschadiging 
veroorzaken aan het station. 

2. Verwijder de voorplaat van de Blitz Power Station box. 
a. Schroef twee bevestigingsschroeven in de bodem van de oplader los. 
b. Trek de voorplaat naar je toe (5-10cm) en schuif voorzichtig omhoog. 
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STAP 2: Wandmontage 

In het geval van een wandmontage-installatie moet het montageoppervlak verticaal en vlak zijn. 
Overweeg op oneffen oppervlakken een wandpaneel toe te voegen om een gelijkmatig en 
verticaal oppervlak te verkrijgen. 

 

1. Bevestig de montageplaat aan de muur met behulp van 4 wandpluggen en schroeven 
a. Wij adviseren om de montageplaat met bovenzijde ongeveer 1,3 meter boven het 

grondlevel te bevestigen voor gebruiksgemak. 
b. Gebruik een waterpas om een vlakke montage te garanderen. 
c. Markeer de locaties voor het boren met behulp van de montageplaat. 
d. Boor de 4 gaten en steek er muurpluggen in. 
e. Bevestig de montageplaat aan de muur met behulp van de juiste schroeven en 

ringen. 

  

 

 

4x Bout: M5x16 

4x Afstandsbus 

4x Schroef + plug 

Montageplaat 

Kabelhouder 
(optioneel) 
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Blitz Power Station wall montage plaat. Alle afmetingen zijn in mm. 

 
2. Optioneel: Wanneer er een kabelhouder bij de installatie wordt bijgeleverd dan wordt dit 

aan de montageplaat gehangen aan de 2 onderste boutjes, zet daarbovenop de 2 
afstandsbussen (zwart plastic) om de kabelhouder te klemmen. 

3. Schuif de Blitz Power Station op de 4 boutjes van de montageplaat en bevestig deze met 
behulp van de 4 meegeleverde bouten. 

 

 



 

Blitz Power Station - Installatie en gebruikershandleiding 16 

STAP 2: Towermontage 

Bij een towerinstallatie dient een massieve betonnen montageplaat (deze kan ook bij Blitz 
worden aangekocht) aanwezig te zijn. Plaats en bevestig 6 ankerdraden met schroefdraad  in de 
betonplaat  op de exacte locatie van de grondpaneelgaten van de Blitz Power Station-toren. Als 
kabels vanaf de grond worden gevoed, controleert u of de ingangslocatie en -grootte 
overeenkomen met de sjabloon voor de basisplaat. Wacht tot de bevestigingen en het beton zijn 
opgedroogd voordat u de Blitz Power Station-toren installeert. 

 

Blitz Power Station tower montage basis. Alle afmetingen zijn in mm. 

 

Volg deze stappen om de op torens gemonteerde Blitz Power Station te installeren: 

1. Plaats het torenframe op de voorgeïnstalleerde verankeringsstangen terwijl u de kabels 
door een of beide driehoekige frame(s) in het midden leidt.  

2. Bevestig het torenframe op de vloer met alleen de buitenste loopvlakstangen. 
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3. Plaats de achterplaat  van de tower op de voorgeïnstalleerde verankeringsstangen en in 
de sleuf bovenop, terwijl u de kabels door het driehoekige frame in het midden leidt. 
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4. Bevestig de Blitz Power Station aan het torenframe en zet deze vast met behulp van de 4 
staven met ringen en bouten. 

 

 

5. Plaats de voorste torenplaat op zijn plaats. Leid hem door de gleuf aan de bovenkant en 
de verankeringsstangen aan de onderkant. 
(Zie foto’s punt 3) 

 

 

STAP 3: Elektrische aansluiting 

1. Leid de draden door de wartels in de bodemplaat van de oplader. 
a. Stroomkabel via wartel (1). Zorg ervoor dat je ongeveer 30 cm kabel in de box 

hebt. 
b. (optioneel) Ethernet 1-kabel van de vorige Blitz Power Station of van de LAN / 

gateway-verbinding via de wartel (2). Indien niet in gebruik, moet deze 
kabelingang worden gesloten met een deksel. 

c. (optioneel) Ethernet 2-kabel naar volgende slave Blitz Power Station via wartel (3). 
Indien niet in gebruik, moet deze kabel worden gesloten met een deksel. 

d. (optioneel) Voer stap 4a - 4c hierboven opnieuw uit voor de tweede connector, 
indien aanwezig. 

e. Bevestig alle wartels. 

 

 Opmerking: Leid niet meerdere kabels door een enkele wartel, omdat dit een negatieve 
invloed heeft op de bescherming van het binnendringen van water in de behuizing en schade kan 
veroorzaken. 

 

2. Strip de stroomkabels ongeveer 1 cm en bevestig ferrules op alle draden als gestrande 
draad wordt gebruikt. 

3. Bevestig de draden aan de voedingsaansluitingen van de oplaadconnector. 
a. Zie afbeelding 
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b. Sluit aan conform onderstaand aansluitschema. 

 

 

 

  let op: Bij een 3x230V aansluiting moet de auto wel compatibel zijn om op deze manier te 
laden, anders is het beter om enkelfasig aan te sluiten! 

 

STAP 4: Faserotatie 

Fase rotatie is noodzakelijk of ten minste erg aangeraden bij installatie van meer dan 6 
laadpunten. 

Stel: 6 laadpunten worden geïnstalleerd, en daaraan worden tegelijk 6 hybride wagens 
aangesloten om op te laden. de meeste hybride wagens kunnen slechts op 1 fase 
opladen. Dus zal bij gebrek aan faserotatie de eerste fase zwaar overbelast worden ten 
opzichte van de andere fases. 
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Deze faserotatie is zowel fysiek uit te voeren door effectief in het laadstation de fases te roteren. 
Dit doen we (bijvoorbeeld) als volgt: 

 

. . . 

Daarna moeten we per laadpunt ook deze faserotatie instellen in de instellingen. Zie hiervoor de 
configuratiehandleiding. 

 

Het is uiterst belangrijk dat het gebruik van de fases doorheen de hele installatie correct 
verloopt. Met name voor Load management moeten de fasen steeds correct doorlopen 
en juist geconfigureerd worden wanneer je de fases roteert. Anders zal Load 
management nooit correct kunnen werken! 

 

STAP 5: (Optioneel) het aansluiten van laadkabels 

Voor Blitz Power Stations met vaste laadkabel(s) worden deze kabels apart geleverd en moeten 
ze als volgt in het laadstation worden aangesloten: 

1. Leid de draadzijde van de oplaadkabel door de juiste wartel. Zorg ervoor dat je ongeveer 
25-30 cm kabel in het laadstation hebt. 

2. Strip de kabel ongeveer 20 cm en bevestig ferrules op alle draden. 
3. Leid de L1 (bruin), L2 (grijs), L3 (zwart) en N (blauw) kabel door het RCM-apparaat (kleine 

zwarte doos) 
4. Sluit de Draden L1, L2, L3 en N aan op de overeenkomstige uitgangen van het  

contactapparaat (1). 
5. Sluit de Control Pilot (CP) (witte) draad aan op de controller. We hebben een grijze kabel 

afkomstig van de controller met een kabelklem (wago) voorzien. (2) 
6. Sluit de PE (geel en groen) draad aan op de aarde (geel en groen) terminal. 
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Herhaal hierboven voor beide oplaadconnectoren in het geval van een Blitz Power Station met 
dubbele connector.   
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STAP 6: Ethernet aansluiten 

De controller in de Blitz Power Station box heeft twee Ethernet-aansluitingen, gelabeld ETH0 en 
ETH1: 

ETH0 wordt gebruikt voor het verbinden met: 

 Lokaal LAN met toegangspunt of router 
 De vorige (slave) controller in de Blitz Power Station daisy chain. 

ETH1 gebruikt voor verbinding met: 

 De volgende (slave) controller in de Blitz Power Station daisy chain. 

 

Bevestig RJ45-haakse connectoren aan de afgeschermde UTP-draden nadat u ze door de juiste 
wartel hebt geleid. Zorg ervoor dat u de regels voor Ethernet-bedrading respecteert. 

 Opmerking: Het is het beste om haakse RJ45 UTP (ethernet) -verbindingen te gebruiken, 
anders kan het voorpaneel druk uitoefenen op de verbindingen. 

Een enkele controller bestuurt beide connectoren in het geval van een Blitz Power Station met 
dubbele connector, dus hierboven moet slechts één keer worden gedaan, onafhankelijk van het 
aantal oplaadconnectoren. 
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STAP 7: Load Management 

(Dynamic) load management zorgt voor een beperking van de hoeveelheid stroom die de 
laadstations aan de wagens kunnen leveren ter beveiliging van de hoofdzekering en 
piekstromen. 

De configuratie hiervoor wordt in de configuratie handleiding uitgebreid uitgelegd. In deze 
installatiehandleiding gaan we verder in op de manier waarop externe energiemeters met het 
laadpark kunnen verbinden. Dit kan afhankelijk van het type energiemeter via TCP (internet) of 
Modbus (direct). 

Modbus 

In deze opstelling moet er vanuit het laadstation een extra kabel (twisted pair) gelegd worden 
rechtstreeks naar de energiemeter. (ps: dit kan ook een extra UTP kabel zijn waarvan je 1 twisted 
pair benut)  

 

In het laadstation verbind je dan de 2 kabels met de smalle 1,5mm² terminalblokken (tussen 
Energiemeter en relais) 

A+ (plus) = rood 
B- (min) = zwart 
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Aan de kant van de energiemeter verbind je de kabels als volgt: 

 

P1-module (P1MB) 

1. P1 port connectie 
2. Modbus aansluiting op A+ en B– 

 

Energiemeter direct 

1-4.       Aansluitingen L1-L3+N 
12-14    Modbus aansluiting op A+ en B– 

 

 

Energiemeter indirect (CSMB) 

4. CT clambs attachements 
12-14. Modbus aansluiting op A+ en B- 
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TCP Internet 

Tussen de master laadpaal en de router moet een verbinding (UTP) gemaakt worden zodat er 
een IP-adres gekoppeld wordt (stap 6). 

Tussen de externe energiemeter en de router moet er ook een verbinding (UTP) gemaakt worden 
zodat ook deze een IP-adres in het netwerk krijgt.  

Daarna kan je het laadstation en de EM aan elkaar linken in de configuratie. Zie configuratie 
manual. 

 

 

 

STAP 8: Voltooien 

Voer ten slotte de volgende stappen uit om de installatie te voltooien. 

1. Om te testen op de juiste connectiviteit: schakel de stroom in naar de Blitz Power Station.  
a. De PWR-LED op de controller moet groen oplichten. 
b. Na ongeveer 2 minuten moeten de status-LED('s) oplichten. 

2. Schakel de voeding weer uit voordat u verder gaat. 
3. Bevestig de faceplate aan de frontplaat, met behulp van de 4 countersink vijsjes, en de 

rubber rondel aan de buitenkant. 
4. Bevestig de faceplate aan de frontplaat. 
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4. Bevestig de frontplaat opnieuw aan de hoofdbehuizing met behulp van 2 ringen + 
schroeven. 
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5. Schakel de Blitz Power Station weer in. 
6. Test de goede werking van alle oplaadconnectoren op de Blitz Power Station 

door: 
a. Met behulp van een EVSE-tester. Volg de instructies van de EVSE-tester om alle 

laadstatussen correct te testen. 
b. Sluit een elektrisch voertuig aan en controleer of u correct aan het opladen bent. 

 

Voordat u de Blitz Power Station gebruikt 
Na installatie van de Blitz Power Station is het vereist om een elektrische inspectie van het 
laadstation en alle vernieuwde of gewijzigde elektrische bedrading uit te voeren. De eigenaar 
van de Blitz Power Station is verantwoordelijk voor dit. Als de inspectie niet wordt uitgevoerd,  
wordt er van alle garantie afgezien. 
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Configuratie 

 

Toegang tot de Blitz Power Station webapp 
Voor meer informatie omtrent configuratie van onze laadstations refereren we u naar onze 
Configuratie handleiding, deze is terug te vinden op onderaan op onze website bij support. 

 

Status indicatie 
De status van elke Blitz Power Station wordt aangegeven door de kleur en variatie van de LED-
streep op elk van de overeenkomstige zijpanelen.  

Kleur Variatie Status 

⬮ Groen Continu aan Er is geen elektrisch voertuig aangesloten en de oplader is 
beschikbaar voor gebruik. 

⬮ Groen Knipperen Elektrisch voertuig is verbonden, maar laadt niet op. 

⬮ Blauw Knipperen Elektrisch voertuig is aangesloten en laadt op. 

⬮ Rood Continu aan De oplader is niet beschikbaar. Dit kan verwijzen naar een 
fout of defect in het systeem. Neem contact op met een 
verantwoordelijke. 

⬮ Rood Knipperen Er is een RFID aan de lader gepresenteerd, maar is niet 
bevoegd om de lader te gebruiken. Controleer uw badge of 
neem contact op met de beheerder van uw badge. 

Of een externe fout veroorzaakt een storing (waarschijnlijk 
veroorzaakt door de auto) 

⬮ Oranje Continu aan Het laadpunt is gereserveerd, alleen de aangewezen 
gebruiker (RFID) kan beginnen met opladen, andere 
gebruikers worden geweigerd. 
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Garantie 
Onder voorbehoud van de wetgeving inzake consumentenbescherming van 
consumptiegoederen, heeft de klant bepaalde rechten die niet worden beïnvloed door deze 
garantie. 

Het product is volledig gegarandeerd voor de periode van twee (2) jaar voor elke fabricagefout. 
Schade door ongeval, oneigenlijk gebruik, gebruik zonder voorafgaande elektrische inspectie of 
omstandigheden buiten de macht van Blitz Power BV vallen niet onder deze garantie. Batterijen 
en lampen vallen er ook niet onder. 

Om van de garantie te profiteren, dient de klant elk defect of storing onmiddellijk te melden. 
Indien de periode tussen de constatering van de fout en het moment van melding aan de 
leverancier meer dan twee maanden bedraagt, vervallen automatisch alle garantierechten.  

 

Onderhoud 

 Gevaar: 

 Elektrisch onderhoud en reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd 
personeel. Een gekwalificeerd persoon is iemand die is opgeleid, gecertificeerd en bekend 
met elektrische installaties in het algemeen en oplaadapparatuur voor elektrische 
voertuigen in het bijzonder. 

 Schakel de elektrische hoofdvoeding naar de oplader uit voordat u onderhoud uitvoert 
 Breng geen direct water onder druk aan om de Blitz Power Station schoon te maken. 

Als u het apparaat wilt reinigen, gebruikt u een vochtige doek. Vermijd reinigingsmiddelen met 
oplosmiddelen en niet blootstellen aan ontvlambare of agressieve chemicaliën of dampen. 
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