
STAP IN OPLADEN
DE VOLGENDE



IN STEKERBAAR ELEKTRISCH RIJDEN
TOONAANGEVEND 

ELEQTRON EN HAAR MERKEN
ELEQTRON
Eleqtron heeft haar wortels in de ontwikkeling van de 
elektrotechnische, stekerbare installatie. Wij stonden 
immers ruim 30 jaar geleden aan de wieg van stekerbaar 
installeren in Nederland. Dit gecombineerd met onze 
ondernemende en innovatieve inslag maakt dat wij u altijd 
een passende oplossing kunnen bieden. 

QCHARGE 
Met het Qcharge totaalconcept ervaart u de 
voordelen van dynamisch laden in combinatie met 
een vlakbandinstallatie, een zeer flexibele vorm van 
energieverdeling. Dankzij de dynamische laad-fasebalans, 
in combinatie met de wachtrij software, is het (theoretisch) 
mogelijk om maar liefst 100 elektrische voertuigen op te 
laden met een 63 Ampère installatie. Zo kan vaak binnen 
de bestaande voedingscapaciteit van een gebouw of 
appartementencomplex een optimale laadoplossing 
geboden worden. Toekomstige uitbreidingen zijn 
eenvoudig te realiseren. 

QNEQT 
Het Qneqt assortiment voor stekerbaar installeren in 
de elektrotechniek neemt in Nederland een leidende 
positie in. Met Qneqt worden installatietijden aanzienlijk 
teruggedrongen, blijft de flexibiliteit binnen een project 
mogelijk en is de installatie eenvoudig uit te breiden. 
Kortom, installeren met Qneqt bespaart u geld en 
montagetijd. 

QBRIGHT 
Eleqtron levert met het innovatieve Qbright programma aan 
LED verlichting een sterke bijdrage aan energiebesparing 
en aandacht voor het milieu. Met deze verlichting realiseert 
u namelijk een 60% lager energieverbruik en de verlichting 
gaat 8x langer mee. Qbright LED verlichting wordt 
doorgaans stekerbaar uitgevoerd. 

Elektrisch rijden wordt steeds populairder 

in Nederland: in 2017 reden er al circa 

120.000 elektrische auto’s (volledig 

elektrisch en plug-in hybride) op de 

Nederlandse wegen. Autobestuurders 

kiezen vooral voor elektrisch rijden 

omdat het beter is voor het milieu. 

Daarnaast helpt het bij het halen van 

de doelstellingen van de Nederlandse 

overheid op dit gebied. Vanaf 2030 

mogen nieuwe auto’s in Nederland 

namelijk geen schadelijke stoffen meer 

uitstoten. In 2050 moet de CO₂-uitstoot 

ten opzichte van 1990 met 60 procent zijn 

afgenomen. De elektrische auto levert hier 

een sterke bijdrage aan. Het aantal auto’s 

met deze technologie zal in de toekomst 

verder toenemen. 

NEDERLAND EN 
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HUIDIGE SITUATIE
Voor het aansluiten van oplaadpunten 

voor elektrische auto’s is in een gebouw 

meestal maar een beperkt vermogen 

aanwezig. Dit komt omdat er doorgaans 

geen rekening wordt gehouden met 

laadvoorzieningen voor elektrische auto’s. 

Voor het realiseren van laadcapaciteit is 

vaak een nieuwe energieaansluiting nodig. 

Deze oplossing is erg kostbaar, vaak puur 

op individuele basis (per gebruiker van een 

elektrische auto) en zorgt voor een apart 

installatieonderdeel in het gebouw. Het 

ontbreken van laadmogelijkheden kan een 

stagnerende invloed hebben wat betreft 

de keuze voor een elektrische auto. 

TOTAALOPLOSSING MET QCHARGE
Met Qcharge zijn de hiervoor geschetste 

problemen verleden tijd. De flexibele 

en prijstechnisch aantrekkelijke 

vlakbandinstallatie, in combinatie met 

het Zapcharger Pro oplaadpunt met 

dynamische laadsoftware, maakt het 

Qcharge totaalconcept uniek. Eleqtron 

vertegenwoordigt voor het Qcharge 

concept in Nederland de fabrikant Zaptec 

uit Noorwegen, een innovatieve producent 

in oplaadtechnologie voor elektrische 

voertuigen. Zaptec levert de Zapcharger 

Pro: één type oplaadpunt dat geschikt is 

voor alle typen auto’s. Met Qcharge past 

Eleqtron haar prefab Qneqt vlakbandkabel 

toe van de Zwitserse fabrikant Woertz.

Door het gebruik van een Qneqt 

vlakbandkabel, die geschikt is voor 63 

Ampère, kan op efficiënte wijze een 

centrale infrastructuur aangelegd worden 

voor een EV-installatie. Vanaf het vlakband 

kunnen er eenvoudig aftakkingen worden 

gerealiseerd naar de Zapcharger Pro, 

zodat de parkeerplaatsen geschikt zijn 

voor elektrisch laden. U kunt de installatie 

voor 70% voorbereiden door de centrale 

infrastructuur alvast aan te leggen.

4 5

STAP IN OPLADEN
DE VOLGENDE 

Eleqtron biedt met het Qcharge 

totaalconcept een volgende stap in 

opladen. Dit is ontstaan vanwege 

de volgende unieke, technologische 

ontwikkelingen.

GEEN VERMOGENSBEPERKINGEN 
Met de Zapcharger Pro van Zaptec 

heeft u theoretisch geen beperkingen 

meer wat betreft het vermogen van 

een installatie. Het oplaadpunt heeft 

namelijk ingebouwde functies die 

faseomschakeling en stroomverdeling 

ondersteunen. Hierdoor kunnen de 

oplaadpunten het beschikbare vermogen 

optimaal benutten.

FLEXIBELE OPLOSSING
Zaptec biedt met de Zapcharger Pro 

een bijzonder flexibele oplossing: één 

type oplaadpunt dat geschikt is voor alle 

auto’s. Daarnaast wordt de Zapcharger Pro 

standaard geleverd met een backplate. 

Deze kunt u eventueel vooraf al monteren. 

Als de installatie gereed is, kunt u het 

oplaadpunt op de backplate klikken, 

instellen en activeren. Dat kan zonder 

de hulp van een installateur: nu of in de 

toekomst, op ieder moment dat u wenst. 

De toepassing van de backplate is tevens 

gemakkelijk bij een defect: u kunt direct 

een ander oplaadpunt inklikken.

Als de backplates zijn geplaatst, is het 

een kwestie van de laadstations inklikken, 

instellen en laden maar.

Met de Zapcharger Pro kunt u ‘dynamisch 

laden,’ een unieke technologie in de 

markt. Hierdoor is het mogelijk om tot  3x 

zoveel elektrische auto’s op te laden in 

vergelijking met traditionele oplossingen. 

Uw capaciteitsbehoefte voor het opladen 

kan hierdoor met 90% verminderen! 

Dit kan door smart vermogensbeheer: 

de automatische verdeling van het 

beschikbare vermogen over meerdere 

laadpalen. Mede dankzij de dynamische 

laad-fase balancering zijn de fases altijd 

symmetrisch belast en wordt het vermogen 

optimaal gebruikt.



EENVOUDIGE COMMUNICATIE
Als er Wi-Fi beschikbaar is, heeft u geen 

aanvullende componenten nodig. Mocht 

deze Wi-Fi verbinding niet beschikbaar 

zijn dan heeft u voor de communicatie 

slechts een Zaptec PLC module nodig. 

Dankzij deze module communiceert de 

ZapCharger Pro via de voedingskabel. Dit 

biedt u de voordelen van een eenvoudige 

en kostenbesparende oplossing. 

ELK OPLAADPUNT APART 
BENADERBAAR
De meeste traditionele laadsystemen 

werken nog met de zogenaamde ‘Master-

Slave’ techniek. Deze verouderde techniek 

vormt een statische oplossing die niet past 

in de nieuwe generatie laadoplossingen. 
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BELASTING EN DE BIJBEHORENDE 
FASEBALANS: HOE WERKT DIT?
Hiernaast wordt duidelijk hoe de 

belasting wat betreft elektrisch opladen 

zich verhoudt tot de fasebalans van het 

Qcharge concept.

QCHARGE, VOLLEDIG SYMMETRISCH SYSTEEM

TEST BIJ EWZ ZWITSERLANDHet Zapcharger Pro oplaadpunt, dat 

werkt met dynamische laadoplossingen, 

kent geen Master-Slave systeem. De 

ZapCharger Pro werkt namelijk volledig 

‘stand alone’ in het netwerk, op IP 

basis. Daarmee is in de ZapCloud elke 

ZapCharger Pro apart benaderbaar.

UNIEKE DYNAMISCHE FASEBALANS
In de driefasemodus kan de 

ZapCharger Pro tot 22 kW leveren. Bij 

de eenfasemodus is dat tot 7,4 kW. De 

modus van het laadstation is afhankelijk 

van de totale belasting van het systeem 

en de status van het ZapCloud-algoritme. 

De unieke, dynamische fasebalans laat 

het systeem automatisch kiezen tussen 

eenfase of driefase waarmee onbalans  

in de installatie wordt voorkomen. 

De fasebalans wordt ook wel omschreven 

als volledige spanningssymmetrie. 

Daarmee wordt de spanning volledig 

symmetrisch verdeeld over de drie fasen. 

Er loopt geen stroom meer over de 

retourgeleider (de nulgeleider). Hierdoor 

treden er geen (extra) capaciteitsverliezen 

op waardoor er geen directe gevolgen zijn 

voor de belastbaarheid van de kabels en 

mogelijke beschadigingen van de accu. 

TOT 3X MEER 
ELEKTRISCHE AUTO’S OPLADEN
Het Qcharge concept biedt aanzienlijke 

voordelen in vergelijking met traditionele 

laadsystemen. Hiermee wordt duidelijk 

dat met het ZapCharger Pro oplaadpunt 

tot 3x zoveel elektrische auto’s kunnen 

worden opgeladen. Hierdoor kan de 

capaciteitsbehoefte met 90% verminderen. 

ELEKTRISCHE BEVEILIGINGEN 
INGEBOUWD
In het ZapCharger Pro oplaadpunt (of 

laadpaal) zijn de 40A installatieautomaat 

type C, energiemeter en elektrische 

aardlekbeveiliging al geïntegreerd. Dit 

biedt aanzienlijke voordelen in vergelijking 

met een traditioneel systeem. U heeft 

namelijk geen losse componenten meer: 

alles in één behuizing. Hierdoor vallen de 

installatiekosten 25% lager uit.

DYNAMISCH LADEN: 
SLECHTS EEN 10A ZEKERING NODIG!
Bij EWZ (Elektrizitätswerk der Stadt 

Zürich) in Zwitserland zijn testen en 

metingen uitgevoerd wat betreft last- en 

laadbalancering (zie grafiek hierboven). 

Hier is onder andere aangetoond dat 

een traditioneel laadsysteem zonder 

laadbalancering een 63A zekering zou 

vereisen om alle auto’s tegelijkertijd op 

te laden. Met de ZapCharger Pro kan 

hetzelfde aantal elektrische auto’s worden 

opgeladen met slechts een 10A zekering. 

Het is zelfs mogelijk om laadbalancering 

over de gehele installatie toe te passen. 

Hierdoor kan het totale vermogen optimaal 

gebruikt worden over de verschillende 

strengen en groepen.
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ELEKTRISCH RIJDEN
VOORBEREIDEN OP

Dat er meer elektrische auto’s op de weg 

komen is een feit. Zorg er daarom voor 

dat uw vastgoed hierop voorbereid is. 

Met Qcharge is het mogelijk om met een 

beperkte investering aanzienlijk meer 

elektrische oplaadpunten te realiseren. 

Neem contact op met Eleqtron voor een 

advies op maat. Uw kunt een checklist 

aanvragen om snel inzicht te krijgen in de 

mogelijkheden voor uw locatie. 

100% VOORBEREID 
Optimaal voorbereid op de toekomst van elektrisch laden. Door het 

Qcharge totaalconcept in één keer uit te rollen. Met het ZapCharger 

Pro oplaadpunt, aangesloten op de ZapCloud-technologie, kunt u alle 

toekomstige uitdagingen aangaan. Dit is onder andere mogelijk dankzij 

de geavanceerde software, het live dashboard en de rapportagetools. 

90% VOORBEREID 
Door niet alleen de elektrotechnische installatie maar ook de 

aftakkingen en backplate te plaatsen. Uw hoeft alleen nog een 

ZapCharger Pro in de backplate te klikken en in te stellen. Daarmee 

rondt u de elektrotechnische installatie volledig af en heeft u later voor 

montage van de oplaadunits geen installateur meer nodig.

70% VOORBEREID
Met Qneqt vlakbandkabel kunt u alvast de elektrotechnische installatie 

aanleggen voor toekomstige EV-laadvoorzieningen. Eleqtron biedt 

uw een advies op maat. Ook over de aansluitmogelijkheden op uw 

bestaande installatie. 
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TRADITIONELE OPLOSSING

ZAPTEC OPLOSSING

INSTALLATIEKOSTEN
25% BESPAREN OP

Met het Qcharge concept is de installatie 

flexibel in te richten en is perfect 

‘schaalbaar.’ Hierbij kunt u maar liefst 

25% besparen op installatiekosten. Met 

de ZapCharger Pro heeft u namelijk 

slechts één installatie en één enkele 

voedingskabel nodig. De communicatie 

tussen de laders en de ‘cloud‘ verloopt via 

dezelfde voedingskabel en/of Wi-Fi. 

Met een ZapCharger Pro oplaadstation 

kunt u ervoor kiezen eerst de 

installatie aan te leggen. Daarna 

kunt u vervolgens de oplaadstations 

aansluiten als elektrische voertuigen 

worden aangeschaft en de behoefte 

aan laadstations toeneemt. Dankzij 

het ZapCharger Pro alles in één 

oplaadpunt, met de geïntegreerde 40A 

installatieautomaat type C, energiemeter 

en elektronische aardlekbeveiliging kan 

het systeem in een veel eenvoudigere 

installatie worden toegepast dan bij 

traditionele oplossingen. 



EFFICIËNT PLATFORM
ZAPCLOUD

Door een ZapCharger Pro oplaadpunt 

met het internet te verbinden, komt er een 

scala aan mogelijkheden beschikbaar. In 

de ZapCloud draait namelijk het meest 

geavanceerde laad-balanceringsysteem 

voor elektrische voertuigen met als 

doel om de beschikbare energie zo 

efficiënt mogelijk te verdelen. Met 

ZapCloud (gebaseerd op Microsoft Azure 

technologie) ervaart u de voordelen van 

een betrouwbaar, snel en schaalbaar 

platform. De mogelijkheden op een rij:

PORTAL FUNCTIE
Eleqtron biedt bij het ZapCharger Pro 

oplaadpunt, zonder kosten, met ZapCloud 

een compleet uitgeruste Cloud oplossing. 

Dit is een web portal waar u als eigenaar 

of servicepartner van een EV-laad 

installatie een compleet overzicht hebt van 

het laadsysteem. Hier kunt u het systeem 

volledig monitoren, laadstatistieken 

bekijken, rapporten opmaken en 

gebruikersregistratie uitvoeren.

WACHTRIJSYSTEEM VOOR 
INTELLIGENT BEHEER
Binnen ZapCloud is een wachtrijsysteem 

beschikbaar waardoor er theoretisch geen 

limiet is voor het aantal oplaadpunten 

dat u kunt installeren. De ZapCharger 

Pro verdeelt met het wachtrijsysteem 

eerst alle beschikbare stroom tussen 

de aangesloten auto’s. Als de instelbare 

minimale laadstroom niet kan worden 

gegarandeerd, worden de resterende 

auto’s in de wachtrij geplaatst. 

Hierbij geldt het principe ‘wie het eerst 

komt, het eerst maalt.’ De prioriteit van 

opladen per auto wijzigt weer als een 

auto volledig is opgeladen, of niet meer is 

aangesloten.

INSTALLATIEOVERZICHT
Op dit deel in ZapCloud vindt u het 

overzicht van alle oplaadpunten, real 

time, in de huidige status. De informatie 

wordt vermeld van het actuele elektrische 

verbruik, verdeeld over de verschillende 

fasen. Tevens wordt er weergegeven 

welke auto’s al opgeladen zijn.

LAADSTATISTIEKEN
Grafische weergave van kWh verbruik voor 

het totale laadsysteem en individueel per 

laadstation.

OPLAADRAPPORT
Tabel van het actuele verbruik per 

laadstation of gebruiker, met informatie 

over het aantal laadsessies, de tijd dat de 

auto aangesloten is geweest en het totale 

elektriciteitsverbruik in kWh.

GEDETAILLEERDE 
KOSTENSPECIFICERING
Met het ZapCharger Pro oplaadpunt 

krijgt u een gedetailleerd overzicht van 

het stroomverbruik en de kosten voor 

de gebruiker. De facturering kan worden 

aangepast aan de specifieke behoeften 

van de installatie. Bijvoorbeeld met een 

berekening waarin een vaste kostenfactor 

voor de installatie is opgenomen, in 

combinatie met de kosten voor elke 

geleverde kilowattuur (kWh). De kosten 

kunnen bij gebruik van bezoekers worden 

doorberekend. 

Bijvoorbeeld door een koppeling met de 

parkeerapp van Easy Park. De ZapCharger 

Pro is geschikt voor het Open Charge 

Point Protocol (OCPP). Dankzij dit protocol 

kan er communicatie gerealiseerd 

worden tussen de ZapCharger Pro en 

backofficesystemen. 

Per oplaadpunt leest u het geleverde 

vermogen uit via een ingebouwde 

energiemeter. De systeembeheerder kan 

verbruiksrapporten voor elk oplaadpunt of 

elke gebruiker genereren, om de kosten 

nauwkeurig te kunnen delen op basis van 

het verbruik. 

Als het oplaadpunt wordt gedeeld 

met meerdere gebruikers, kan de 

authenticatie worden ingesteld met RFID 

of de ZapCharger app om individuele 

laadgeschiedenis te krijgen. Dit geeft 

tegelijk de mogelijkheid om bepaalde 

gebruikers speciale toegang te verlenen. 
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USER REGISTRATIE
Elk laadstation kan gekoppeld worden aan 

een ‘user profile’. De ‘Administrator’ heeft 

de mogelijkheid om nieuwe gebruikers uit 

te nodigen via e-mail.

USER GROEPEN
Maakt het mogelijk om in één laadsysteem 

‘open voor gasten’ als ‘gesloten, privé 

gebruik’ te combineren. 

COMMUNICATIE BIJ EEN STORING
Via de ZapCloud kan er altijd contact 

worden gelegd met een ZapCharger Pro 

oplaadpunt. Dit geldt ook bij een storing. 

Zo kan bijvoorbeeld een oplaadpunt altijd 

op afstand worden opgestart.

TOEKOMSTIGE UPDATES
Net als het ZapCharger Pro oplaadpunt, 

is de ZapCloud webportal een live 

product dat continu wordt voorzien van 

updates en een verbeterde functionaliteit. 

Updates voor het basispakket zijn 

gratis. De activering van opties zoals 

energiebesparing, reservering en 

integratie met andere software wordt  

over het algemeen tegen kostprijs 

beschikbaar gesteld.

BUILDING 
SMART

De inzet van slimme technologie 

maakt gebouwen steeds efficiënter en 

duurzamer. Systeemintegratie, waarin de 

verschillende gebouwsystemen in een 

overzichtelijk facilitair informatiesysteem 

gebruikt worden, is de basis van een 

Smart Building. De ZapCharger Pro, 

’s werelds meest slimme oplaadpunt, 

kan hierin een belangrijke rol spelen. 

Er kunnen koppelingen gemaakt met 

andere systemen die bijvoorbeeld de 

ZapCharger Pro kunnen visualiseren 

en op afstand bedienen. Denk ook aan 

vermogenefficiëntie in uw gebouw door 

een koppelingen met uw hoofdverdeler 

en de ZapCloud, om meer balans te 

verkrijgen of juist inzicht. Of denk aan 

externe batterijen, als extra duurzaam 

vermogen, om uw elektrische auto’s 

op te laden. Zo zijn er nog vele slimme 

technologische koppelingen realiseerbaar 

met Qcharge. We noemen dit ook wel 

‘smart charging.’

GESCHIKT VOOR OCPP 
De ZapCharger Pro is geschikt voor het 

Open Charge Point Protocol (OCPP), 

een protocol waarin beschreven staat 

hoe de communicatie tussen het 

oplaadpunt voor elektrische auto’s en een 

backofficesysteem moet plaatsvinden. 

OCPP zorgt ervoor dat verschillende 

systemen met elkaar op een uniforme 

wijze kunnen communiceren. Door middel 

van vooraf geprogrammeerde API’s 

kunnen koppelingen gemaakt worden met 

andere systemen.

Binnenkort is de ZapCharger Pro  

geschikt voor het Open Charge Point 

Interface (OCPI).
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GEGARANDEERD
VEILIGHEID

De ZapCharger Pro is ontworpen 

conform de meest zware eisen:  veiligheid 

gegarandeerd! Het oplaadpunt is 

goedgekeurd conform TÜV en de 

bijbehorende Europese normen. 

In het oplaadpunt zijn de de 40A 

installatieautomaat type C, energiemeter, 

elektrische aardlekbeveiliging en 

temperatuursensoren ingebouwd. 

Daarnaast is er een overstroom- en 

overspanningscontrole aanwezig om het 

hoogste veiligheids niveau te garanderen 

voor zowel de gebruiker als het 

elektriciteitsnet. De type 2 aansluiting, de 

internationale standaard voor het opladen 

van elektrische voertuigen, kan hoge 

belastingen doorstaan. 

Bij een storing zal het ZapCharger Pro 

oplaadpunt het desbetreffende elektrische 

voertuig niet meer van stroom voorzien. 

De overige laadpunten blijven gewoon  

in werking.

VERGELIJKING TRADITIONEEL LAADSYSTEEM VERSUS QCHARGE TOTAALCONCEPT

Traditioneel laadsysteem Qcharge totaalconcept

In theorie 2 voertuigen (100% EV) opladen 

met een 63A installatie.

In theorie 100 voertuigen (100% EV) opladen 

met een 63A installatie.

Hoge installatiekosten. Lage installatiekosten (25% goedkoper). 

Bovendien: later eenvoudig een extra laadpunt bij plaatsen, 

door voormontage backplates.

Regulier oplaadsysteem. Tot 3x meer elektrische auto’s opladen. Capaciteitsbehoefte 

oplaadpunten kan hierdoor met 90% verminderen.

Statische laadoplossing (lastbalancering is statisch). Dynamisch laden. Volledig geautomatiseerde laad-fasebalans. 

Technologie nog los inbouwen in installatie:  

elektrische beveiliging, energiemeter en 

elektrische aardfoutbeveiliging.

Technologie al ingebouwd in het oplaadpunt: 

geïntegreerde elektrische beveiliging, energiemeter 

en elektrische aardfoutbeveiliging.

Fases worden asymmetrisch belast, gevolg:  

veel capaciteitsverlies en hoge piekbelastingen.

Fases worden volledig symmetrisch belast:  

geen capaciteitsverlies, piekbelastingen afgevlakt.

Niet geschikt voor automatische verdeling van beschikbare 

vermogen over meerdere oplaadpunten.

Geschikt voor automatische verdeling van beschikbare  

vermogen over meerdere oplaadpunten.

Verschillende type oplaadpunten, voor verschillende  

elektrische voertuigen.

Eén type oplaadpunt, voor alle en toekomstige  

elektrische voertuigen.

Oplaadunit is niet voorbereid voor toekomstige 

communicatieprotocollen vanuit het elektrische voertuig.

Slechts een software update nodig voor het oplaadpunt 

om te kunnen communiceren met elektrische voertuigen.

Mogelijkheid om twee elektrische voertuigen  

op één laadpunt aan te sluiten.

Nieuwe generatie oplaadpunten: altijd één aansluiting  

op het laadpunt.

Kosten voor cloud oplossing. Geen kosten voor cloud oplossing (ZapCloud).

1-2 jaar productgarantie. 5 jaar productgarantie.
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QCHARGE TOTAALCONCEPT
VOORDELEN

BESPAAR 

25% 
OP INSTALLATIE-

KOSTEN

5 JAAR 
PRODUCTGARANTIE

TOT

3X 
MEER ELEKTRISCHE 
AUTO’S OPLADEN

GRATIS 
ABONNEMENT 

ZAPCLOUD

1 TYPE 
OPLADER GESCHIKT 

VOOR ALLE 
AUTO’S

SMART 
BUILDING 
KOPPELINGEN MET 
GEBOUWBEHEERSYSTEMEN
Door middel van vooraf 
geprogrammeerde API’s kunnen 
koppelingen gemaakt worden met 
andere systemen.

SMART 
OPLOSSING
AUTOMATISCHE VERDELING VAN 
BESCHIKBARE VERMOGEN OVER 
MEERDERE OPLAADPUNTEN
Mede dankzij de dynamische laad-
fase balancering zijn de fases altijd 
symmetrisch belast en worden 
piekbelastingen afgevlakt. Hierdoor  
is er geen spanningsverlies.

COMMUNICATIE 
OVER POWER LINE EN/OF WIFI
Altijd de beste oplossing voor uw toepassing.

ALLES IN ÉÉN 
ALLES IN ÉÉN ENKELE BEHUIZING
Elektrische beveiligingen ingebouwd 
in oplaadpunt (of laadpaal): 40A 
installatieautomaat type C, energiemeter  
en elektrische aardlekbeveiliging.

NORMEN 
ALTIJD EEN DEGELIJKE GRONDSLAG
Goedgekeurd conform TÜV en 
bijbehorende Europese normen.

ZAPCLOUD 
EEN EFFICIËNT CLOUD PLATFORM VOOR 

CONFIGURATIE, VERBRUIKSMETING EN KOPPELING 
MET ANDERE SYSTEMENU heeft namelijk slechts 

één installatie en één 
enkele voedingskabel 

nodig.

In vergelijking met 
traditionele oplossingen: 
uw capaciteitsbehoefte 
kan hierdoor met 90% 

verminderen.

Uniek in de markt!

EENVOUDIGE 
INSTALLATIE
Eenvoudige en zeer compacte 
elektrische installatie met flexibele 
Qneqt vlakbandkabel.
 

FLEXIBEL
Flexibel uitbreiden tot 100 EV-opladers 
op één 63A groep.

UW VASTGOED
VOORBEREID
Bereid uw vastgoed voor!  
In hoeverre, dat bepaalt u:  
100%, 90% of 70%.

TOEKOMST-
BESTENDIG 
Voorbereid op de toekomst, door te  
werken met het flexibele Qneqt vlakband  
en het gebruik van de backplates voor  
de oplaadpunten.

TRAININGEN 
Eleqtron kan een training voor u verzorgen zodat u een 
optimaal werkende Qcharge installatie kunt realiseren. 
Daarnaast informeren wij u wat betreft de mogelijkheden 
voor beheer en regeling van uw oplaadpunten. 
De trainingen geven wij bijvoorbeeld aan installateurs, 
facilitair managers en gebouwbeheerders. 
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Vlakbandkabel type 5G16

 

    

Vlakbandkabel 5G16 pvc-kabel 
Artikelnummer 49605

Vlakbandkabel 5G16 hv, halogeenvrij 
Artikelnummer 49606

Eindstuk voor 5G16 vlakbandkabel 
Artikelnummer 49630

   

Kabelbeugel voor 5G16 vlakbandkabel 
Artikelnummer 49634

KABEL
VLAKBAND-

OVERIGE PRODUCTEN  
VOOR PARKEERGARAGES
Producten van Eleqtron als LED 
verlichting, lichtsturing en aanwezig-
heidsmelders worden eveneens 
veelvuldig in parkeergarages 
gebruikt. Hiermee kunt u een enorme 
energiebesparing realiseren.  
Wij adviseren u hier graag over.

ZapCharger Pro oplaadpunt 
Artikelnummer ZM000437

Backplate voor ZapCharger Pro 
Artikelnummer ZM000438

RFID tag met Zaptec logo 
Artikelnummer ZM000473

PLC communicatiemodule 
Artikelnummer ZB100055

Laadpaal exclusief ZapCharger Pro 
oplaadpunt, standaard type 

Artikelnummer ZM000453

Laadpaal exclusief ZapCharger Pro 
oplaadpunt, standard type voor montage 
van twee units 

Artikelnummer ZM000454

   

Aansluitdoos voor 5G16 vlakbandkabel 
Artikelnummer 49615

Aansluitdoos 2x6mm2/1x10mm2 voor 
5G16 vlakbandkabel 
Artikelnummer 49616

    

Laadpaal exclusief ZapCharger Pro 
oplaadpunt, premium type 

Artikelnummer ZM000415

Laadpaal exclusief ZapCharger Pro 
oplaadpunt, premium type voor montage 
van twee oplaadpunten 
Artikelnummer ZM000266

PRODUCTEN 
ZAPTEC

BINNENKORT LEVERBAAR
Een oplaadpunt geschikt voor 
plafondbevestiging (exclusief 
ZapCharger Pro oplaadpunt) is 
binnenkort leverbaar.
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ONLINE CATALOGUS
Eleqtron heeft op haar website een Online Catalogus.  
Hier vindt u altijd het juiste overzicht van de leverbare producten.

Binnen het Qcharge concept wordt 

gewerkt met Qneqt vlakbandkabel,  

die leverbaar is in een uitvoering 

tot maar liefst 63 Ampère. Uiteraard 

is vlakbandkabel met een lagere 

stroomsterkte ook leverbaar. 

Met deze vlakbandkabel, van het 

Zwitserse fabrikaat Woertz, heeft u de 

beschikking over een zeer flexibele vorm 

van energieverdeling. Door de unieke 

techniek kan namelijk op vrij eenvoudige 

wijze een aftakking op een kabel 

geschroefd worden. Op iedere plaats die 

u wenst. Daarnaast is er het voordeel van 

een prefab product: direct te monteren, 

zonder ingewikkeld installatiewerk. 

VOORDELEN
•  Eenvoudig (later) uit te breiden 

•  Zeer flexibel concept, aftakking daar 

waar nodig 

•  Neemt weinig installatieruimte in beslag 

•  Kabel is flexibel: volgt eenvoudig 

welvingen of spanten in een 

parkeergarage 

•  Handige prefab oplossing

Bij sommige toepassingen is het gebruik 

van conventionele kabel of busbar 

(railkokers) aan te bevelen. Eleqtron kan  

u hierover adviseren.



INSTALLATEUR
VOORDELEN
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VASTGOEDBEHEERDER
VOORDELEN

FLEXIBILITEIT
•  Flexibel uitbreiden tot 100 EV-

oplaadpunten op één 63A groep.

•  Tot 3x zoveel elektrische auto’s 

opladen in vergelijking met traditionele 

oplossingen: uw capaciteitsbehoefte 

kan hierdoor met 90% verminderen.

•  Installatie in eigen beheer, in plaats van 

elke gebruiker apart

•  Één type oplader, geschikt voor alle auto’s

KOSTEN
•  25% besparen op installatiekosten.  

U heeft namelijk slechts één installatie 

en één enkele voedingskabel nodig.

•  Smart oplossing: automatische verdeling 

van beschikbare vermogen over 

meerdere oplaadpunten. Mede dankzij 

de dynamische laad-fase balancering 

zijn de fases altijd symmetrisch belast en 

worden piekbelastingen afgevlakt.

• Geen kosten voor ZapCloud oplossing

TOEKOMSTGERICHT
•  Voorbereid op de toekomst, door 

te werken met het flexibele Qneqt 

vlakband en het gebruik van de 

backplates voor de oplaadpunten.

•  Elektrische beveiligingen ingebouwd 

in oplaadpunt (of laadpaal): 40A 

installatieautomaat type C, energiemeter 

en elektrische aardlekbeveiliging.  

Alles in één behuizing! 

•  Met ZapCloud heeft u een efficiënt 

cloud platform voor configuratie, 

verbruiksmeting en koppeling met 

andere systemen.

•  Goedgekeurd conform TÜV en 

bijbehorende Europese normen 

•  Productgarantie van maar liefst 5 jaar

•  Continu voorzien van updates voor 

verbeterde functionaliteit

•  Eenvoudig te koppelen aan andere 

systemen (Smart Building)

FLEXIBILITEIT
• Eenvoudig te installeren

• Snel leverbaar

•  Eenvoudig te koppelen met andere 

systemen (Smart Building)

•  Toe te passen bij nieuwbouw, renovatie 

en bestaande bouw

KOSTEN
•  25% besparen op installatiekosten.  

U heeft namelijk slechts één installatie 

en één enkele voedingskabel nodig.

•  Eenvoudige en zeer compacte 

elektrische installatie met flexibele 

Qneqt vlakbandkabel.

TOEKOMSTGERICHT
•  Elektrische beveiligingen ingebouwd 

in oplaad punt (of laadpaal): 40A 

installatieautomaat type C, energiemeter 

en elektrische aardlekbeveiliging.  

Alles in één behuizing! 

•  Met ZapCloud heeft u een efficiënt 

cloud platform voor configuratie, 

verbruiksmeting en koppeling met 

andere systemen.

•  Communicatie over power line en/of Wifi

•  Goedgekeurd conform TÜV en 

bijbehorende Europese normen 

•  Productgarantie van maar liefst 5 jaar

•  Kan gekoppeld worden aan een 

servicecontract



VVE HOOGKADE
CASE

Vrijwel iedereen verwacht dat we 

allemaal een keer elektrisch gaan rijden. 

Als VvE-beheerder wil je bewoners de 

mogelijkheid kunnen bieden voor het 

opladen van elektrische voertuigen. 

Kortom, er moet een schaalbare en 

collectieve infrastructuur gerealiseerd 

worden. Eleqtron heeft dit mogelijk 

gemaakt, in samenwerking met 

projectleider Peter Wigman van 

SamenLaden.nl, in een parkeergarage van 

VvE Hoogkade in Amsterdam. 

EEN COLLECTIEVE OPLOSSING
De elektrotechnische installatie bij 

deze VvE is door Eleqtron voorzien 

van vlakbandkabel. Daardoor zijn de 

183 parkeerplekken voorbereid op het 

opladen van elektrische voertuigen, 

ondanks dat de hoofdaansluiting van de 

energiemaatschappij daar niet geschikt 

voor is. De gehele installatie heeft nu 

een maximale stroomsterkte van slechts 

40A. Softwarematig kan Eleqtron deze 

eenvoudig verhogen naar 160A, als dit 

nodig zou zijn. Dit sluit geheel aan op onze 

Qcharge visie: een toekomstbestendige 

installatie waarbij altijd later nog de 

hoofdaansluiting kan worden vergroot. Het 

rendement van de investering is daardoor 

optimaal. Anders zou er veel vermogen dat 

beschikbaar is, niet gebruikt worden. Met 

de nu opgeleverde, centrale infrastructuur 

kunnen bewoners zonder de complexe 

besluitvorming van een VvE organisatie 

eenvoudig en snel een oplaadunit plaatsen. 

Ondertussen zijn de eerste stuks geplaatst. 

Het mooie van deze oplossing is dat 

iedereen dezelfde prijs betaalt. Het maakt 

niet op welke locatie in de parkeergarage. 

Collectief laden is namelijk ook collectief 

denken. Hiermee tonen de bewoners van 

deze VvE in Amsterdam hun daadkracht 

om de kwaliteit van de leefomgeving te 

vergroten en op schaalgrootte gebruik 

te maken van emissievrij en duurzaam 

vervoer. Daarnaast moderniseert de VvE 

hierdoor haar pand, komt tegemoet aan 

de wensen van de bewoners en heeft 

tegelijkertijd volledige controle over 

installatie, onderhoud en veiligheid. En de 

vastgoedwaarde van de parkeerplekken is 

hiermee verhoogd. 

QCHARGE VISIE 
Realiseer een toekomstbestendige 
installatie waarbij altijd later nog 
de hoofdaansluiting kan worden 
vergroot.

VANAF €150,-- PER PARKEERPLAATS
Met Qcharge is er een kostenverlagende 

en flexibele manier van installeren 

beschikbaar. Dit maakt de drempel voor 

de stap naar het realiseren van elektrische 

laadvoorzieningen een stuk eenvoudiger. 

Afhankelijk van de situatie begint de 

vlakbandinstallatie al vanaf €150,- per 

parkeerplaats! Kortom, met een relatief 

lage investering kun je al voorbereid zijn 

op elektrisch rijden!  

183
PARKEERPLEKKEN 

VOORBEREID OP HET OPLADEN 
VAN ELEKTRISCHE 

VOERTUIGEN
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