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BELANGRIJK: 
Lees zorgvuldig voor gebruik. Bewaar voor toekomstig 
gebruik.
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Easee Base

De Easee Base is een modulaire laadpaal waar u 
maximaal vier Easee Laadrobots op kunt monteren.

Met Easee Base kunt u uit vier verschillende configuraties 
kiezen: 1-way setup met slechts één gemonteerde lader, 
2-way setup met twee laders, 3-way setup met drie 
laders en tot slot een 4-way setup waarbij er aan alle 
kanten van de paal een lader is gemonteerd.

De vier verschillende configuraties in één design hebben 
veel gemeenschappelijke onderdelen. Slechts een aantal 
onderdelen zijn specifiek voor elke setup.

Conventies

Dit symbool geeft aan dat de betreffende 
instructies alleen mogen worden uitgevoerd 
door een bevoegde elektricien.

Dit symbool duidt op een onmiddellijk gevaar 
voor het leven en de gezondheid van personen 
als gevolg van elektrische energie. Het niet 
naleven van deze instructies leidt tot ernstige 
schade aan de gezondheid en mogelijk 
levensbedreigend letsel.

Introductie
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Technische 
specificaties

Algemeen

Afmetingen (mm): H: 1500 x B: 156 x D: 80
Gewicht: 6,1-7,7 kg
Materiaal: aluminium
Afwerking: poederlak
Kleur: zwart
IP-graad: IP44

Kenmerken

Adapterplaat voor 160 mm2 fundament
45 graden rotatie-intervallen (met behulp van de 
adapterplaat)
Inclusief schroeven en moeren

Elektrische verbinding

Verbinding via Power Rail
Mogelijkheid tot seriële aansluiting van palen

Kabelafmeting

In en uit de paal: max. 25 mm2

Tot aan de Laadrobots: 6 mm2
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Veiligheidsinstructies

Lees de volledige handleiding zorgvuldig door voordat 
u het product installeert en bedient. Neem de volgende 
instructies in acht:

Veiligheidsinstructies voor de installatie

—   Dit product mag alleen worden geïnstalleerd, 
gerepareerd of onderhouden door een bevoegde 
elektricien. Alle lokale, regionale en nationale 
voorschriften die van toepassing zijn op elektrische 
installaties moeten worden nageleefd.

—   Levensgevaar door hoge elektrische spanning. 
Breng nooit wijzigingen aan in onderdelen of 
verbindingskabels.

—   De installatie mag niet worden uitgevoerd in 
de buurt van brandbare, explosieve media, 
overstromingsgebieden (ondergrondse 
parkeergarages) of gebieden waar gevaar voor 
stromend water bestaat. 

—   Het product moet op een permanente locatie worden 
geïnstalleerd. 

—   De terminals in de Backplate worden in werking 
gesteld wanneer het stroomcircuit is gesloten en 
mogen nooit in direct contact komen met iets anders 
dan de ingeplugde elektronica (Chargeberry).

—   Afhankelijk van het type installatie kunnen officiële 
autorisaties vereist zijn voorafgaand aan de 
installatie.

Veiligheidsinstructies voor gebruik

—   Levensgevaar door hoge elektrische spanning. 
Breng nooit wijzigingen aan in onderdelen of 
verbindingskabels.

—   Laat het voorgeschreven onderhoud, installatie en 
eventuele reparatiewerkzaamheden altijd uitvoeren 
door een geautoriseerde elektricien.

—   Blus het product nooit met water. Reinig het nooit 
met stromend water.

—   Dompel het product nooit onder in water of in andere 
vloeistoffen.

—   Bij montage op een open parkeerplaats is het 
raadzaam om een extra bescherming rond de paal 
te plaatsen.  

—   Zorg ervoor dat kinderen niet met het product spelen.
—   Gebruik geen verlengsnoeren of niet-goedgekeurde 

adapters in combinatie met het product.
—   Ondanks dat de Laadrobot is ontworpen om normale 

weersomstandigheden te weerstaan, raden we 
aan deze te beschermen tegen direct zonlicht of 
blootstelling aan extreme weersomstandigheden. 

—   Gebruik het product niet in de buurt van sterke 
elektromagnetische velden of in de directe omgeving 
van radiotelefoons.
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Schroeven, sluitringen en moer

x4 x4x1

Paal Zijpaneel AdapterplaatPower Rail

Aardverbindingsplaat

Standaard onderdelen
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Bevestig de fundering van de paal aan de adapterplaat 
met 4 inbusbouten. Aanbevolen moment is 30-40 Nm.

INFO! Het kan in stappen van 45° worden gemonteerd 
om de juiste richting te krijgen.

A

Standaard onderdelen

Adapterplaat

Paal in een hoek van 45°

A

A

A A
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1-Way
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1-weg blind cover

1-Way

Onderdelen

Montageplaat

x3 x7

Schroeven 
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Bevestig de montageplaat en de blind cover aan de paal 
met elk 3 platkopschroeven (6 schroeven in totaal).

LET OP! Zorg ervoor dat het bovenste uiteinde van de 
paal is afgesloten met een plastic dop.

C

1-Way

Plaat en cover1

B

CC

B

B B

C
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C

Leid de kabel door het gat in de paal en de backplate 
van de Easee-lader voordat u deze bevestigt met 4 
bolkopschroeven.

1-Way

Backplate2

C

C

C

C
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2-Way
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Montageplaten

x6 x8

2-Way

Onderdelen

Schroeven 
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Bevestig de montageplaten aan de paal met 3 
platkopschroeven (6 schroeven in totaal).

LET OP! Zorg ervoor dat het bovenste uiteinde van de 
paal is afgesloten met een plastic dop.

2-Way

Platen1

B

BBBB

B B
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Leid de kabels door elk gat in de paal en de backplates 
van de Easee-laders voordat u ze bevestigt met 4 
bolkopschroeven (8 schroeven in totaal).

2-Way

Backplates2

C

C

CC

C

C

C

C

C
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3-Way / 4-Way
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3-Way / 4-Way

Onderdelen

x26

OnderframeBovenplaat Bovenframe

3-weg blind cover

Schroeven  
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Schuif het onderframe over de paal en bevestig deze aan 
het onderste schroefgat met 1 platkopschroef aan elke 
kant (2 schroeven in totaal). 

3-Way / 4-Way

Onderframe1

C

C
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Bevestig het bovenframe aan de bovenste twee kabels 
met behulp van 2 platkopschroeven aan elke kant van de 
paal (4 schroeven in totaal).

3-Way / 4-Way

Bovenframe2

C C

C
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Bedek het bovenframe met de bovenplaat en bevestig 
deze met 4 bolkopschroeven.

LET OP! Zorg ervoor dat alle kabels door de paalgaten 
zijn getrokken (2 aan elke kant) voordat u de backplates 
van de laders bevestigt.

3-Way / 4-Way

Bovenplaat3

C

C

C

C

C
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Bevestig nu de eerste 2 Easee-backplates aan de 
zijkanten loodrecht op de paalopeningen met elk 4 
bolkopschroeven (8 schroeven in totaal).

LET OP! Trek de kabel door het gat in de backplates 
voordat u ze bevestigt.

3-Way / 4-Way

Eerst 2 laders4

C

C

C

C

C
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Als u een 3-weg setup installeert, bevestigt u de laatste 
backplate aan één van de open zijden en sluit u de 
andere met de blind cover.

Voordat u de blind cover bevestigt, moet het 
beschermplaatje omhoog worden geklapt om de blind 
cover met 4 bolkopschroeven te kunnen monteren.

3-Way

3-weg

Laatste lader 
en cover

5

C

C

C

C

C
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Als u een 4-weg setup installeert, bevestigt u de laatste 
2 backplates van de Easee-laders aan de paal met elk 4 
bolkopschroeven (8 schroeven in totaal). 

LET OP! Voordat de elektronica in de backplates 
wordt geïnstalleerd, moeten ze allemaal worden 
geprogrammeerd - raadpleeg de installatiehandleiding 
die bij de laadrobots is geleverd.

4-weg

4-Way

Laatste 2 laders5

C

C

C

C

C
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De Power Rail is een aansluitdoos waarmee meerdere 
laadpalen in serie kunnen worden aangesloten.

Let op het aardingssysteem van de laadpaal, dat op de 
volgende pagina’s zorgvuldig wordt beschreven.

WAARSCHUWING! The Power Rail is een 
product dat door een bevoegde elektricien 
moet worden geïnstalleerd en uw installateur 
moet altijd een conformiteitsverklaring 
overleggen na voltooiing.

WAARSCHUWING! Schakel de stroom uit 
voordat u met de bekabeling begint. Wees 
uiterst voorzichtig en volg de instructies 
nauwkeurig op.

Power Rail

Vóór het verbinden
Power Rail
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Voordat u de Power Rail installeert, moet u de 
aardverbindingsplaat installeren. Deze plaat is 
essentieel om de paal op de aarde aan te sluiten (PE).

1.   Zorg ervoor dat de bovenste schroef van de 
PE-aansluiting open is en duw vervolgens het 
uiteinde van de plaat vanaf de achterkant in de 
terminal. De aardverbindingsplaat moet plat op de 
kunststof behuizing liggen.

Power Rail

Aardverbin-
dingsplaat

1
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D

D

2.  Plaats de gekartelde ring op de staaf in de paal. Deze 
moet tussen de metalen paal en de Power Rail worden 
geplaatst.

3.  Schuif de Power Rail met de aandverbindingsplaat in 
de paal en vergrendel de onderkant van de rail in de 
sluiting.
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E

4.  Zet de aardingsmoer vast met de veerring op de 
staaf.

LET OP! Om de PE-aansluiting te voltooien, moet 
de aardingsmoer worden vastgedraaid en moet de 
bovenste PE-terminalschroef worden vastgedraaid 
(ongeacht of er een kabel in zit of niet).

Belangrijk! Vergeet deze stap niet!

NB!
E

NB!
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De aardverbindingsplaat verbindt de gehele meest linkse 
baan met de metalen paal. Het is dus erg belangrijk dat 
deze baan alleen wordt gebruikt voor PE-aansluitingen. 

We raden aan om de twee onderste terminalsets te 
gebruiken voor de hoofdstroomkabels. 

Eén set terminals wordt gebruikt voor inkomende 
stroom in en de andere wordt gebruikt voor 
uitgaande stroom, als u een andere laadpaal op 
dezelfde kabel wilt aansluiten. Kabeldikte tot 25 mm² 
ALU en CU.

Stroom in / uit

Power Rail

Terminals2

PE-baan
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We raden aan om de twee bovenste terminalsets te 
gebruiken voor de laadkabels. 

Voor een enkele lader wordt slechts één set terminals 
gebruikt, voor twee laders worden beide sets terminals 
gebruikt en voor drie of vier laders moeten twee kabels 
een terminal delen. Kabeldikte tot 6mm².

Lader 1 Lader 1 Laders 1 - 2

Lader 2 Laders 3 - 4

1-weg 2-weg 3-weg / 4-weg
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De Power Rail heeft 5 banen. Zo kunnen TN, IT en TT drie- 
en eenfasige elektrische netwerken worden aangesloten. 

1.   Strip de kabeladers 12 mm. Als de kabel flexibele 
geleiders heeft, wordt aanbevolen om adereindhulzen 
op alle kabels te gebruiken.

2.  Draai de schroeven vast met een moment van 5 Nm.

LET OP! Afsluitingen moeten visueel en mechanisch 
worden geïnspecteerd voordat het zijpaneel wordt 
gemonteerd.

Power Rail

Bedrading3 TN/TT 3-fase (230/400 V)

TN 1-fase (230 V)

1

PE N L1 L2 L3

PE N L1 – –PE

2
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LET OP! We raden aan om de bestaande kleurcodes te 
volgen die in de installatie worden gebruikt. De kleuren 
van de draden kunnen afwijken van de afbeeldingen, 
afhankelijk van de nationale standaarden. De 
afbeeldingen in deze handleiding volgen de IEC 60446-
norm.

LET OP! Zorg ervoor dat de draden goed zijn 
aangesloten en vastgedraaid voordat u de stroom 
inschakelt. Test dit door aan elke draad te trekken.

IT/TT 3-fase (230 V)

IT/TT 1-fase (230 V)

PE L1 L2 L3 –

PE L1 L2 – –
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Nadat alle kabels op de Power Rail zijn aangesloten, 
is het tijd om het zijpaneel te monteren met de 4 
bolkopschroeven.

Power Rail

Zijpaneel4

C

C

C

C

C
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Garantie

Het apparaat is vrij van materiaaldefecten en is in 
overeenstemming met de wet- en regelgeving voor 
consumentenbescherming in het land waar het product 
is gekocht. Alle correct geïnstalleerde Easee-hardware 
valt onder onze beperkte garantie van 3 jaar*. 
*Sommige landen hebben mogelijk een verlengde
garantie.

Fundering

Deze laadpaal heeft meestal een mechanische 
fundering nodig om te kunnen worden geïnstalleerd. De 
adapterplaat is compatibel met de meeste c/c 160 mm-
funderingen. 

In sommige situaties is het ook mogelijk om de kleinere 
basis van de paal direct te gebruiken zonder de 
adapterplaat, in dit geval met een 80 x 80 hart op hart 
voetafdruk.

Schroeven

Voor alle platte en ronde schroeven adviseren wij een 
moment van 7-9 Nm.

Retourzendingen en klachten

Neem contact op met uw distributeur of de 
klantenservice van Easee voor het retourneren  en 
reclameren van uw product.

Praktische gegevens Klantenservice

Download de nieuwste handleidingen, vind antwoorden 
op veelgestelde vragen en handige documenten en 
video’s voor uw product op easee.support.

Contactgegevens

Easee AS
Grenseveien 19
4313 Sandnes, Noorwegen
Org. nr: 920 292 046

U kunt aanvullende contactgegevens voor uw land 
vinden op easee.com.

http://easee.support
http://easee.com


DIT DOCUMENT BEVAT INFORMATIE DIE ZONDER 
VOORAFGAANDE KENNISGEVING KAN WORDEN 
GEWIJZIGD.

De laatste versie van deze publicatie kan worden 
gedownload op http://easee.support

Geen enkel deel van deze publicatie mag worden 
gereproduceerd of verzonden in welke vorm of op 
welke manier dan ook, elektronisch of mechanisch, 
inclusief maar niet beperkt tot het kopiëren, opnemen, 
ophalen van gegevens of computernetwerken zonder de 
schriftelijke toestemming van Easee AS.

Easee en alle andere Easee-productnamen en slogans 
zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van 
Easee AS. Easee-producten kunnen worden beschermd 
door een of meerdere patenten.

Alle andere genoemde producten en diensten zijn 
mogelijk handelsmerken of servicemerken van hun 
respectievelijke eigenaren.

Afbeeldingen van het product en de gebruikersinterface 
zijn illustratief en kunnen afwijken van het 
daadwerkelijke uiterlijk.

December 2021 - Versie 2.02
© 2019 by Easee AS. Alle rechten voorbehouden.

http://easee.support
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Easee AS
Grenseveien 19
4313 Sandnes, Norway

.easee.com

http://easee.com

