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Inleiding 
Deze gebruikershandleiding bevat belangrijke informatie voor een veilig en vakkundig gebruik en 
onderhoud van de StreetPlug. Deze gebruikershandleiding is bedoeld voor de gebruiker die, op grond 
van instructie van een gecertificeerd installateur, gebruik gaat maken van deze laadvoorziening.  
 
Dit product voldoet aan de betreffende Europese richtlijnen en aanvullende nationale voorschriften. 
De conformiteit wordt middels een CE-markering aangeduid. De conformiteitsverklaring is op te 
vragen bij de fabrikant.  
 
Mochten er vragen zijn of meer informatie benodigd zijn, neem dan contact op met StreetPlug B.V.. 
Zie voorblad voor de contact gegevens. 
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1. Technische specificaties 
1.1 Algemeen 

  

Elektrische specificaties  

Contactdoos 1x Type 2 en 1x SchuKo 230V 
Laadvermogen 3,7kW (230V, 16A) 

7,4kW (230V, 32A) 
11kW (400V, 16A) 
22kW (400V, 32A) 

Laadmodus Mode 3 
Hoofdschakelaar 4-polig, 80A, 400V 
Kabelmetingen 4mm2 - 25mm2 

Aarding TN-system 
kWh-meter MID goedgekeurd, geschikt voor facturatie 
Omgevingstemperatuur -20°C tot +40°C 
Luchtvochtigheid 5% tot 95% 
Autorisatie / toegankelijkheid Met afstandsbediening (homelink), RFID-laadpas en -tag of 

StreetPlug App (mobiele app) 
Statusinformatie Via LED indicatie op het deksel 
Communicatie GPRS, TCP/IP 
Communicatieprotocol OCPP 1.6 
  

Fysieke specificaties  

Beschermingsgraad IP68 
Behuizingsmaterialen Kunststof bak, roestvrijstalen deksel (AISI 316) 
Dimensies Hoofdafmeting: 600 x 300 x 464 mm (excl. hydroblok) 

Zie afbeelding 1 - Hoofdafmetingen StreetPlug voor meer details 
Gewicht 40,70 kg excl. hydroblok – 44,10 kg incl. hydroblok 
Bediening Automatisch openen door elektrische slotvergrendeling, 

handmatig sluiten (opladen start wanneer de  StreetPlug is 
gesloten) 

Drukbelasting 12.500 kg max. belasting, volgens NEN-EN 124 Klasse B125 
Sensor Watersensor detecteert water op een bepaald niveau. De 

StreetPlug stopt dan het laadproces en gaat in veilige modus 
zolang er water wordt gemeten. 



 
 

 
 

6 

1.2 Dimensies 

 

Afbeelding 1: Dimensies StreetPlug. 

2. Veiligheidsinstructies 
2.1 Veiligheid, symbolen en uitleg 
 
Waarschuwingen 

 Veiligheidsinstructies in de tekst worden aangegeven met een 
gevarendriehoek. 
Het signaalwoord voor de waarschuwing geeft het soort en de ernst van de 
gevolgen aan, indien de maatregelen ter voorkoming van het gevaar niet 
worden nageleefd. 

 
De volgende signaalwoorden zijn vastgelegd en kunnen in dit document worden gebruikt: 

• Opmerking - betekent dat materiele schade kan ontstaan. 

• Voorzichtig - betekent dat licht tot middelzwaar lichamelijk letsel kan optreden. 

• Waarschuwing - betekent dat zwaar tot levensgevaarlijk lichamelijk letsel kan optreden. 

• Gevaar - betekent dat er zwaar tot levensgevaarlijk lichamelijk letsel zal optreden. 
 

Belangrijke informatie 

 Belangrijke informatie zonder gevaar voor mens of materialen wordt met het 
nevenstaande symbool gemarkeerd. 
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2.2 Algemene veiligheidsinstructies 
Deze gebruikershandleiding is bedoeld voor de eindgebruiker van de StreetPlug. 

• Lees deze gebruikershandleiding voor gebruik goed door. 

• Volg de veiligheids- en waarschuwingsinstructies. 

• Volg de nationale en regionale voorschriften, technische regels en richtlijnen. 

• Documenteer uitgevoerde werkzaamheden. 

 
Reglementair gebruik 
De StreetPlug mag zowel zakelijk als privé toegepast worden.  
Bij iedere modificatie aan de StreetPlug zonder schriftelijk akkoord van StreetPlug B.V. vervalt de 
fabrieksgarantie. 
 

Installatie, inbedrijfstelling en onderhoud 
Installatie, inbedrijstelling en onderhoud mogen alleen door een erkend installateur worden uitgevoerd.  
De installateur: 

• Controleert de werking na werkzaamheden aan interne delen. 

• Waarborgt de veiligheid, bij een geopende StreetPlug 

• Gebruikt alleen originele onderdelen als vervanging. 
 

Overdracht aan de eigenaar 
De installateur legt bij de overdracht aan de gebruiker het gebruik en de bediening van de StreetPlug uit.  
De installateur: 

• Legt de bediening uit. Meer hierover is te lezen bij hoofdstuk 5: Gebruik. 

• Wijst erop dat ombouw of reparatie alleen door een erkend installateur mag worden uitgevoerd. 

• Wijst op de noodzaak tot inspectie en onderhoud voor een veilige en milieuvriendelijke werking. 

• Geeft de installatie- en de gebruikersinstructies aan de eigenaar in bewaring. 
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3. Product informatie 
3.1 Overzicht 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 2: Product overzicht. 
1: Elektronisch slot 
2: SchuKo 230V aansluiting 
3: Mennekens Type 2 
4: Vergrendelingsbeugel 
5: Uitwisselbaar E-compartiment 
6: Controller 
7: Watersensor 
8: RVS stalen plaat 
9: Grove en fijne vuilfilter 
10: Hydroblock 
 
 
 
  

1 

2 

3 

5 

9 

7 

4 

6 

10 

8 



 
 

 
 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afbeelding 3: Deksel overzicht. 

1. Druppel, RFID Reader 
2. RFID Indicatie 
3. ID nummer van StreetPlug met daaronder de Service telefoon nummer. +31 (0)85 0200 904 

 

3.2 Leveringsomvang 
De StreetPlug wordt compleet gemonteerd vanaf de fabriek geleverd. Controleer of de leveringsomvang 
compleet en onbeschadigd is. 
De leveringsomvang omvat:  
1x   StreetPlug + hydroblock 
1x   Documentatieset 
± 5 meter  5x6mm2 aansluitkabel 
 

 
 

3.3 Toepassingsgebied 
De StreetPlug is bedoeld als ondergrondse laadvoorziening. 
De StreetPlug: 

• Dient geïnstalleerd te worden in de grond; 

• Is ontworpen om één van beide kanalen van energie te voorzien;  

• Mag maximaal één gebruiker van energie voorzien. 

1 

2

0 
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3.4 Garantiebepaling 
StreetPlug heeft bij de fabricage de grootste nauwkeurigheid betracht. Mochten zich desondanks, binnen 2 jaar 

na de aankoopdatum, gebreken voordoen als gevolg van fabricage- of constructiefouten, zal StreetPlug de te 

vervangen materialen kosteloos ter beschikking stellen. De fabrieksgarantie is alleen geldig indien de montage 

door een erkende installateur is uitgevoerd en er sprake is geweest van vakkundige plaatsing. StreetPlug levert 

de producten alleen aan wederverkopers of installateurs en niet rechtstreeks aan consumenten. Te vervangen 

materialen worden zodoende te allen tijde ter beschikking gesteld aan de wederverkoper of installateur. 

3.5 Accessoires 
Voor de accessoires van de StreetPlug wordt doorverwezen naar de website. Zie het webadres aan de 

onderzijde van deze pagina of aan de voorzijde van dit document. 

3.6 Elektrisch schema 
De elektrische schema’s zijn op aanvraag bij StreetPlug B.V. te verkrijgen. 

3.7 Voorschriften  
Bij een juiste installatie voldoet de StreetPlug aan de onderstaande voorschriften. 

 

Normblad Beschrijving 
NEN-EN-IEC 
62196-1 

Contactstoppen, contactdozen, voertuigcontactstoppen en voertuigcontactdozen 

NEN-EN-IEC 
61851-1 

Laden via een geleidende verbinding van elektrische voertuigen 

2006/95/EG Machinerichtlijn  

EMC richtlijn 
2004/108/EC 

Elektromagnetische compatibiliteit 

Deel 1A Specificaties geïntegreerde netaansluiting 

NEN1010 Elektrische installaties voor laagspanning 

EN-124 klasse 
B 125 

Bestendigheid tegen een belasting van 12.500 kg 

IP54 Dichtheidsklasse 

NEN-EN 
50102, IK08 

Classificatie van omhulsels 

 

4. Montage 
De montage dient gedaan te worden door een erkend installateur. Deze beschikt over een internationale 
installatie instructie. 

  



 
 

 
 

11 

5. Gebruik 
In dit hoofdstuk wordt het gebruik behandeld, bestaande uit: 

5.1 Statussen 
5.2 Aan/uit zetten 
5.3 Bediening 
5.4 Laadtransactie starten/stoppen 

 

5.1 Statussen 
De StreetPlug kent verschillende statussen, die zijn als volgt:  

1. Groene druppel: StreetPlug klaar voor laden of gekoppelde voertuig volgeladen.  
2. Groen knipperende druppel: StreetPlug wacht op laadkabel. 
3. Blauwe druppel: StreetPlug aan het laden. 
4. Rode druppel: StreetPlug is verbinding aan het maken met netwerk. 
5. Rood knipperende druppel: StreetPlug staat in storing. 

 
 Afbeelding 4: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.2 Aan/uit zetten 
Bij het installeren van de StreetPlug heeft de installateur te allen tijde een hoofdschakel automaat geplaatst of 
in gebruik genomen in de meterkast of in de verdeler ruimte. Deze zal dan gemarkeerd zijn als StreetPlug 
automaat. Deze automaat kan gebruikt worden om de StreetPlug aan of uit te zetten.  
 

 Let op! Kijk altijd eerst of er geen gebruik gemaakt wordt van de StreetPlug 
voordat de unit in of uit geschakeld wordt. Bij twijfel kan er altijd contact 
opgenomen worden met het service nummer. 

  

 Let op! Bij het aanzetten van de StreetPlug kan het 2 tot 5 minuten duren 
voordat deze verbinding heeft en klaar is voor gebruik. 

  

Groene druppel Blauwe druppel Rode druppel 
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5.3 Bediening 
Alle bedieningen zijn toepasbaar op beide contactdozen (Type 2 en SchuKo) in de StreetPlug. Voor het starten 
van een laadtransactie op de StreetPlug zijn er vier verschillende bedieningen mogelijk, die zijn als volgt: 

1. Homelink: Alleen voor particulier gebruik of op aanvraag mogelijk.  
2. Laadpas: Medium dat werkt d.m.v. een RFID (Radio-Frequency IDentification) signaal. 
3. Laadtag: : Medium dat werkt d.m.v. een RFID (Radio-Frequency IDentification) signaal. 
4. Mobiele app: De StreetPlug kan via elke willekeurige laadvoorziening-app op een mobiele telefoon 

gevonden worden (via GPS). 
 

 
 Afbeelding 5: Homelink, laadpas, laadtag en mobiele app. 

5.3.1 Homelink 
Homelink is een afstandsbediening waarmee alléén een StreetPlug in een privé omgeving bediend kan worden, 
voor openbare toepassingen is dit niet mogelijk. Deze wordt bij aanvraag al geconfigureerd op een specifieke 
StreetPlug en is niet te gebruiken op een andere StreetPlug. Voor een goede werking van de homelink raden 
wij u aan een afstand van max. 10 meter in acht te nemen. De RFID reader, die onder het druppellicht op het 
deksel zit, zorgt ervoor dat de homelink gelezen wordt. Richt de homelink richting StreetPlug en druk op de 
knop in het midden van de homelink. De StreetPlug gaat open. De homelink kan via de installateur worden 
aangeschaft. 

 

5.3.2 Laadpas en laadtag 
Voor bediening van de StreetPlug moet de laadpas of -tag over de lichtgevende druppel op het deksel worden 

bewogen, direct contact is niet nodig, maar wel een minimum afstand van 5 cm. De RFID reader zit onder de 

druppel op het deksel en zorgt ervoor dat de laadpas en/of -tag gelezen worden. De StreetPlug gaat open. De 

laadpas en/of -tag kunnen via de installateur worden aangeschaft. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van een 

laadpas en/of -tag dienen deze door de installateur geconfigureerd te worden. Dit kan te allen tijde, er zit geen 

limiet aan de hoeveelheid passen of tags per StreetPlug. 

5.3.3 Mobiele app 

De StreetPlug kan via elke willekeurige laadvoorziening-app op een mobiele telefoon gevonden worden (via 
GPS) en daardoor in gebruik worden genomen. Ieder land heeft eigen laadvoorziening-apps waar meerdere 
toepassingen op mogelijk zijn. Raadpleeg uw eigen app provider voor gebruik. 

 

1 

2 

3 
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5.4 Laadtransactie starten/stoppen 
Hieronder volgt in stappen hoe een laadtransactie te starten en te stoppen. 
 

Stap 1.  
Zorg ervoor dat je binnen 10 meter van een te gebruiken StreetPlug staat.  

 

 Als de druppel op de StreetPlug groen opgelicht is kan er gebruik gemaakt 
worden van het laadpunt. 

 

 

Stap 2. 
Start een laadtransactie d.m.v. één van de vier bedieningsmogelijkheden beschreven in hoofdstuk 5.3 van deze 

handleiding. LET OP! De laadtransactie kan allen gestart en gestopt worden met dezelfde bedieningstool. B.v. 

als u start met de laadpas dan kunt u alleen maar stoppen met de laadpas. 

De StreetPlug zal nu openen. 

 Waarschuwing! Wanneer een transactie gestart wordt zal de StreetPlug 
openen. Let hierbij op dat de StreetPlug geen obstakel gaat vormen. 

 

 
 Afbeelding 6: Starten van laadtransactie.  Afbeelding 7: Voertuig koppelen aan de StreetPlug. 

Stap 3. 
Koppel het vervoermiddel d.m.v. een laadkabel aan de StreetPlug, sluit daarna handmatig het deksel van de  
StreetPlug. 
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Stap 4. 
Laadtransactie start, de druppel wordt blauw. 

 

 
 Afbeelding 8: Voertuig aan het laden. 

Stap 5. 
Stop de laadtransactie m.b.v. de bediening waarmee de laadtransactie gestart is. 

 

 Afbeelding 9: Transactie stoppen. 

Stap 6. 
Ontkoppel de kabel van het voertuig en StreetPlug en sluit de StreetPlug af door handmatig het deksel te 
sluiten. 

 

 Waarschuwing! Vergeet niet de StreetPlug te sluiten, als deze open staat 
kan dit een gevaarlijke situatie veroorzaken. 
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6. Onderhoud en inspectie 
Om de StreetPlug in optimale conditie te houden en om mogelijke technische problemen te voorkomen, moet 
de StreetPlug regelmatig door de gebruiker worden geïnspecteerd en onderhouden. 
 

 Waarschuwing! Bij het onderhouden van de StreetPlug staat het deksel 
voor langere tijd open. Het deksel kan alleen handmatig dicht gaan. Let op 
dat dit niet gebeurt tijdens onderhoud i.v.m. klemgevaar. 
 

 Voorzichtig! Statische schokken kunnen voorkomen als er veel water in de 
StreetPlug staat. 
 

 

6.1 Schoonhouden vuilfilter 
 
Stap 1: Openen 
Open de StreetPlug m.b.v. één van de drie bedieningsmogelijkheden. 

 

 De StreetPlug is nu voor langere tijd geopend. Dit houdt in dat er tijdelijk 
een storing ontstaat. Wanneer het onderhoud gedaan is en de StreetPlug 
gesloten wordt, wordt deze automatisch gereset. Dit kan tot twee minuten 
duren. 

 
Binnenin de StreetPlug, rechts onderin bevindt zich de vuilfilter bestaande uit een grove en fijne filter. 

 

 Afbeelding 10: Grove en fijne vuilfilter. 
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Stap 2: Grove vuilfilter 
Verwijder het grove vuilfilter door deze omhoog te trekken. 

 

 

 

 

 

 

 Afbeelding 11: Grove vuilfilter. 

Verwijder groot vuil zoals bladeren, takjes en dergelijke handmatig.  
Vervolgens kan het filter gewoon onder de kraan afgespoeld worden. 

 

 

 

 

 

 Afbeelding 12: Afspoelen grove vuilfilter. 

Stap 3: Fijne vuilfilter. 
Verwijder het fijne vuilfilter door deze omhoog te trekken.  

 

 

 

 

 

 

 Afbeelding 13: Fijne vuilfilter. 

Verwijder handmatig de grove vervuiling. Vervolgens kan deze gewoon onder de kraan afgespoeld worden. 

 

 

 

 

 

Afbeelding 14: Afspoelen fijne vuilfilter. 
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Wanneer deze schoon is kan het fijne vuilfilter weer om het grove vuilfilter geschoven worden. 

 

 Afbeelding 15: Samenvoegen filters. 

Wanneer ook de binnenzijde van de bak is schoongemaakt kan het filter terug geplaatst worden.  

 

 Afbeelding 16: Terug plaatsen in de StreetPlug. 

 Let op! Bij het terugplaatsen van het filtersysteem moet het grove vuilfilter 
goed aansluiten in de bak. Wanneer deze omhoog blijft staan, blijft er 
water in de bak staan. 

 

Stap 4: StreetPlug sluiten 
Wanneer het onderhoud gedaan is kan het deksel van de StreetPlug weer handmatig gesloten worden. Deze 
gaat zichzelf weer indexeren en resetten. Na 2 minuten kan de StreetPlug weer gebruikt worden.  
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7. Buitenbedrijfstelling 
De buitenbedrijfstelling dient te gebeuren door een gecertificeerd installateur.  

• Schakel de hoofdvoeding uit 

• Graaf een werkruimte rond de StreetPlug uit 

• Verwijder de StreetPlug uit de grond 
Behalve het elektronisch compartiment is de StreetPlug volledig recyclebaar.  

8. Storingen 
Bij het ondervinden van storingen kan er te allen tijde telefonisch contact worden opgezocht met de 24/7 
StreetPlug helpdesk vermeld op het deksel van de StreetPlug.  
Telefoon nummer: +31 (0)85 0200 904 

 
Hieronder een aantal categorieën van mogelijke storingen: 

1. Storing bij starten laadtransactie 
2. Storing bij inpluggen stekkers 
3. Druppel storingen 

 
 
Storingen en acties 

Categorie Storing Opmerkingen Acties 

1 Geen verbinding met App Geen verbinding kunnen 
maken met StreetPlug 
maar de druppel is wel 
groen opgelicht 

App opnieuw opstarten, opnieuw 
inloggen, 
Netwerk verbinding mobiele 
dienst controleren 

2 Stekker zit er in maar 
StreetPlug start laden niet en 
LED licht blijft groen 

Stekker zit wellicht niet 
goed in het contact van 
de StreetPlug 

StreetPlug opnieuw openen, 
stekker verwijderen en sluiten. 
Daarna transactie opnieuw 
starten en stekker goed stevig in 
het contact plaatsen 

3 Druppel knippert rood Storing aanwezig bij 
StreetPlug 

Service helpdesk bellen 

3 Druppel geen verlichting Unit spanningsloos of in 
storing 

Controleren of hoofdautomaat 
nog aan staat. Wanneer deze uit 
is helpdesk bellen 
Wanneer deze nog aan staat, 
voor 2 minuten uitzetten en 
daarna weer in schakelen. Als 
druppel niet oplicht helpdesk 
bellen 

 
 


