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Techniek voor laadpalen
Een prachtige ontwikkeling: elektrisch rijden heeft de markt veroverd. Maar de vraag naar laadpunten, 
ook voor fietsen en scooters, stijgt ook ongekend. Hoe kun je als ondernemer, beheerder of ambtenaar nou 
inhaken op die groeiende behoefte? Simpel: steek eens energie in wat marktonderzoek en, let maar op, u 
komt uit bij Seijsener Techniek. Wij maken al meer dan 55 jaar een groot assortiment laadpalen. Voor elk doel, 
voor elke doelgroep en voor elke doelstelling. In de hoogste kwaliteit en mèt een ingenieus afrekensysteem. 
Kortom: wilt u ook nieuwe energie krijgen kom dan eens bij Seijsener uw licht opsteken.

Waarom een autolaadpaal van Seijsener?
• snel en veilig laden
• laadvermogen van 11 tot 22 kW
• verdienmodel op basis van laadtransacties en 

gebruik (24/7 beschikbaar)
• ijzersterk 100% recyclebaar aluminium profiel
• bezoekers binden met een service
• tegen meerprijs custom design en iedere RAL-kleur 

mogelijk
• geschikt voor alle automerken met een type 2 

aansluiting
• volledige ontzorging maar behoud zelf overzicht en 

regie
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Is het dan interessant om een 
laadpaal te (laten) plaatsen?
Indien u geen faciliteiten aanbiedt, is de kans aanwezig 
dat men momenteel uw netwerk als oplaadmogelijkheid 
gebruikt. In dat geval komen de kosten voor het opladen 
van de auto’s voor uw rekening. Als u wel besluit een 
laadpaal aan te schaffen, is het mogelijk om deze 
te exploiteren. U kunt zelf een start- en kWh-tarief 
instellen en zo inkomsten genereren. Afhankelijk van de 
hoofdaansluiting, vastrecht en inkoopprijs voor stroom 
betaalde u in het vorige voorbeeld ca. € 0,14 per kWh.
Het tarief bij publieke laadpunten ligt tussen de 28 
en 47 cent per kWh. Bron: EFLUX. Dit verschilt per 
laadpaaloperator.

Als het kWh-tarief dan bijvoorbeeld is ingesteld op € 0,28 
per kWh dan is het verschil tussen inkoop/verkoop € 
0,14 cent. Daarnaast kunt u een start tarief instellen per 
oplaadbeurt.
Stel uw enkele laadpaal met twee aansluiting wordt op 
jaarbasis 200x gebruikt met een gemiddelde afgifte van 
25kWh per laadbeurt dan is uw opbrengst op jaarbasis.

Het verschil tussen ‘niets doen’ en de mogelijke 
opbrengsten uit een laadpaal bedraagt € 2.708 Natuurlijk 
heeft u niet alleen te maken met de verbruikskosten van 
laadpalen, maar ook met de initiële investering. Uit deze 
berekening blijkt echter dat u een Seijsener laadpaal al 
binnen 1 jaar heeft terugverdiend.  Overigens komen de 
kosten voor het investeren in een laadpaal in aanmerking 
voor de MIA. De laadpaal kan apart gemeld worden 
onder code F 3720. 

Bekijk de website van het 
RVO op www.rvo.nl of 

scan de QR-code
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Autolaadpaal installeren
Een autolaadpaal plaatsen bestaat op hoofdlijnen uit 
een aantal acties
• het plaatsen van de paal op de gewenste locatie
• aanleggen bekabeling van de meterkast/

hoofdverdeler of onderverdeler naar de 
laadpaal. Belangrijk is dat de kabel voldoende 
gedimensioneerd is zodat het stroom op veilige wijze 
getransporteerd kan worden. Eventueel kunnen wij 
een kabelberekening voor u doen.

• installatie in de meterkast/hoofdverdeler of 
onderverdeler: Bij het installeren van een 
autolaadpaal zijn er soms vereisten waaraan uw 
meterkast moet voldoen. Dit ligt ook aan het 
vermogen waarmee u uw auto wilt opladen. Over het 
algemeen laden Plug-in of Hybride auto’s vaak via 
1-fase. Omdat de accu van volledig elektrische auto’s 
veel groter is kunnen deze vaak 3-fase laden, wat 
aanzienlijk sneller gaat. 1-fase wil zeggen dat u een 
hoofdzekering heeft van 1 x 35 ampère. U heeft dan 
8,05 kW aan maximaal vermogen beschikbaar (35 
x 230 volt = 8050 watt) 3-fase wil zeggen dat u een 
hoofdzekering heeft van 3 x 25 ampère. U heeft dan 
17.25 kW aan maximaal vermogen beschikbaar (3 x 
25 x 230 volt = 17250 watt)

• activatie backoffice. U meld de installatie gereed 
voor gebruik bij ons. Vervolgens activeren wij de 
backoffice en is u laadpaal klaar voor gebruik.

Wij ondersteunen u graag in de installatie van uw 
autolaadpaal en kunnen u indien gewenst ontzorgen 
in het gehele proces of in gedeelten. Informeer naar de 
mogelijkheden.
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• bezoeker of gast parkeert de auto in de buurt van de 
elektrische autolaadpaal

• de laadkabel wordt gekoppeld aan de autolaadpaal 
en auto.

• de RGB lichtjes op de autolaadpaal geven aan of de 
paal beschikbaar is (groen) of in storing is (rood). In 
het geval van storing kunt u contact opnemen met 
het telefoonnummer op de laadpaal

• bezoeker of gast activeert zijn of haar sessie met de 
tankpas of via de ParkAndPower APP tot er een piep 
wordt gehoord.

• de lampjes bij de aansluiting van de auto kleuren nu 
blauw. Controleer of de auto aan het opladen is op 
de autolaadpaal

Hoe wordt een auto opgeladen bij 
een autolaadpaal?

Na het laden kan de bezoeker of gast met de 
volgende stappen de auto weer ontkoppelen
• ontgrendel de autolaadpaal met de tankpas of 

ParkAndPower APP
• druk twee keer op de opener van de auto
• haal de laadkabel uit de auto
• haal nu ook de laadkabel uit de laadpaal
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Laadpaal Business 1
Onze Seijsener laadpaal Business 1 is speciaal ontworpen als oplossing voor het veilig opladen van uw auto. 
Het stroomverbruik word automatisch geregistreerd via het ParkandPower backoffice portaal. De laadpaal is 
voorzien van één contactdoos waardoor er met één auto kan worden opgeladen. De laadpaal is uit te voeren 
met een aantal activatie en betaalmogelijkheden te weten:

• RFID kaartlezer waarmee doormiddel van een 
laadpas een laadsessie gestart en betaald kan 
worden. De kaartlezer communiceert met de 
ingebouwde controller die op haar beurt weer met 
het landelijke OCPP platform (de standaard in de 
laadpalen markt) communiceert. 

• Betaling middels APP. De controller is geschikt voor 
bediening en facturatie met de APP. Op deze wijze 
kan er een ad-hoc betaling plaatsvinden wanneer 
een berijder niet in het bezit is van een laadpas

Specificaties
• Aantal contactdozen: 1
• Aansluiting contactdozen: Type 2
• Aansluitwaarde: 3x16A of 3x32A
• Voedingsspanning: 230V of 400V
• Vermogen per contactdoos: 11kW of 22kW
• Aardlek beveiliging: Ja
• Laadprotocol: Mode 3
• Positiebepaling: GPS modem
• Communicatie: GSM modem
• Lezer: Mifare RFID Reader
• Materiaal behuizing: Aluminium 3,5mm (ALMg3)
• Materiaal kap: Aluminium 2+3mm (ALMg3)
• Kleur behuizing: RAL9016 (verkeerswit)
• Kleur kap: RAL9016 (Verkeerswit)
• Behandeling: Poedercoaten
• Afmetingen: 1200x240x230 mm (HxBxD)
• Slagvastheid: IK10
• IPKlasse: IP54
• Backoffice abonnement: Ja
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Laadpaal Business 2
Onze Seijsener laadpaal Business 2 is speciaal ontworpen als oplossing voor het veilig opladen van uw auto. 
Het stroomverbruik word automatisch geregistreerd via het ParkandPower backoffice portaal. De laadpaal is 
voorzien van twéé contactdozen waardoor er met twéé auto tegelijk kan worden opgeladen. De laadpaal is uit 
te voeren met een aantal activatie en betaalmogelijkheden te weten:

• RFID kaartlezer waarmee doormiddel van een 
laadpas een laadsessie gestart en betaald kan 
worden. De kaartlezer communiceert met de 
ingebouwde controller die op haar beurt weer met 
het landelijke OCPP platform (de standaard in de 
laadpalen markt) communiceert. 

• Betaling middels APP. De controller is geschikt voor 
bediening en facturatie met de APP. Op deze wijze 
kan er een ad-hoc betaling plaatsvinden wanneer 
een berijder niet in het bezit is van een laadpas

Specificaties
• Aantal contactdozen: 2
• Aansluiting contactdozen: Type 2
• Aansluitwaarde: 3x16A of 3x32A
• Voedingsspanning: 230V of 400V
• Vermogen per contactdoos: 11kW of 22kW
• Aardlek beveiliging: Ja
• Laadprotocol: Mode 3
• Positiebepaling: GPS modem
• Communicatie: GSM modem
• Lezer: Mifare RFID Reader
• Materiaal behuizing: Aluminium 3,5mm (ALMg3)
• Materiaal kap: Aluminium 2+3mm (ALMg3)
• Kleur behuizing: RAL9016 (verkeerswit)
• Kleur kap: RAL9016 (Verkeerswit)
• Behandeling: Poedercoaten
• Afmetingen: 1200x240x230 mm (HxBxD)
• Slagvastheid: IK10
• IPKlasse: IP54
• Backoffice abonnement: Ja
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• Betaling middels APP. De controller is geschikt voor 
bediening en facturatie met de APP. Op deze wijze 
kan er een ad-hoc betaling plaatsvinden wanneer 
een berijder niet in het bezit is van een laadpas

Specificaties
• Aantal contactdozen: 4
• Aansluiting contactdozen: Type 2
• Aansluitwaarde: 3x16A of 3x32A
• Voedingsspanning: 230V of 400V
• Vermogen per contactdoos: 11kW of 22kW
• Aardlek beveiliging: Ja
• Laadprotocol: Mode 3
• Positiebepaling: GPS modems
• Communicatie: GSM modems
• Lezer: Mifare RFID Reader
• Materiaal behuizing: Aluminium 3,5mm (ALMg3)
• Materiaal kap: Aluminium 2+3mm (ALMg3)
• Kleur behuizing: RAL9016 (verkeerswit)
• Kleur kap: RAL9016 (Verkeerswit)
• Behandeling: Poedercoaten
• Afmetingen: 1500x240x230 mm (HxBxD)
• Slagvastheid: IK10
• IPKlasse: IP54
• Backoffice abonnement: Ja

Onze Seijsener laadpaal Business 4 is speciaal ontworpen als oplossing voor het veilig opladen. Het 
stroomverbruik word automatisch geregistreerd via het ParkandPower backoffice portaal. De laadpaal is 
voorzien van vier contactdozen waardoor er met wel vier auto’s tegelijk kan worden opgeladen. De laadpaal is 
uit te voeren met een aantal activatie en betaalmogelijkheden te weten:

• RFID kaartlezer waarmee doormiddel van een 
laadpas een laadsessie gestart en betaald kan 
worden. De kaartlezer communiceert met de 
ingebouwde controller die op haar beurt weer met 
het landelijke OCPP platform (de standaard in de 
laadpalen markt) communiceert. 

Laadpaal Business 4
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Specificaties
• Aantal contactdozen: 1,2 of 4
• Aansluiting contactdozen: Type 2
• Aansluitwaarde: 3x16A of 3x32A
• Voedingsspanning: 230V of 400V
• Vermogen per contactdoos: 11kW of 22kW
• Aardlek beveiliging: Ja
• Laadprotocol: Mode 3
• Positiebepaling: GPS modems
• Communicatie: GSM modems
• Lezer: Mifare RFID Reader
• Materiaal behuizing: Aluminium 3,5mm (ALMg3)
• Materiaal kap: Aluminium 2+3mm (ALMg3)
• Kleur behuizing: RAL9016 (verkeerswit)
• Kleur kap: RAL9016 (Verkeerswit)
• Behandeling: Poedercoaten
• Afmetingen: 1200x240x230 mm (HxBxD)
• Slagvastheid: IK10
• IPKlasse: IP54
• Backoffice abonnement: Ja

Onze Seijsener laadpaal Custom is speciaal ontworpen als oplossing voor het veilig opladen. U kunt kiezen 
voor verschillende start en stop functies zoals drukknoppen, sleutelschakelaars of met een laadpassysteem. 
De laadpaal is verder uit te voeren met één, twéé of vier contactdozen en u heeft de keuze uit elke RAL-kleur 
of met uw eigen print of bedrijfslogo.

Laadpaal Custom
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De Seijsener oplaadpaal combineert u standaard met het backoffice abonnement. 
Dit cloud-based abonnement is gekoppeld aan het Centraal Interoperabiliteit Register (CIR) waardoor 
de laadpaal met laadpassen van alle providers is te gebruiken.Deze backoffice helpt u bovendien geheel 
geautomatiseerd alle transacties in één overzicht te overzien. In het overzicht zijn alle gedetailleerde 
gegevens beschikbaar zoals transacties, het kWh-gebruik, de kosten en status van het laadpaal. Kortom een 
vereiste om een laadpaal te beheren. 

Backoffice

De voordelen
• gebruiksvriendelijk en overzichtelijk
• bijbehorende gratis app
• Eenvoudig inzien van gegevens o.a.:                       

Welke laadpalen zijn actief?, Verbruik per   
contactdoos, Totaalverbruik etc.

• kosten en Laatste gebruik
• tijdbesparende remote service bij storingen
• zichtbaarheid op Google Maps als laadpunt locatie

Prijs is inclusief
• laadpunt te bedienen met app/website zowel door 

gebruikers als door iemand achter de balie o.i.d.
• mijn EVC website met realtime inzicht in verbruik van 

de laadpunten (incl. downloaden transacties)
• datacommunicatie met het laadpunt
• interoperabel (alle laadpassen worden geaccepteerd)
• Monitoring van het laadpunt
• Facturatie en incasso (u krijgt maandelijks de omzet 

van het laadpunt overgemaakt op zijn rekening)

Eigenaar of
ondernemer

terrein

Landelijke
registratie
eViolin.nl

Seijsener
Rekreatie-
techniek

Laadpassen 
leveranciers

Gebruik 
geregistreerd via

Houdt 
overzicht

op

Betalen aan

Betaald 
opbrengsten uit

minus de
abonnements

kosten


Gebruiker 
betaalt zelf

Hoe werkt de laadpaal van Seijsener
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Up-to-date met smart charging
Bent u van plan meerdere voertuigen bij u te kunnen laten laden? Dan is ook Smart Charging zeker voor u 
interessant. Deze slimme technologie zorgt ervoor dat voor uw organisatie van groot belang zijnde “Peak 
Shaving” wordt tegen gegaan en dat stroomlevering zorgvuldig en gebalanceerd plaatsvindt.

Overmatig verbruik tijdens piekuren wordt hiermee voorkomen en daarmee ook de onnodige kosten die uw 
netbeheerder in rekening kan brengen bij het overschrijden van het piekvermogen. Kortom: vraag ons een 
maximale capaciteit passend bij uw terrein en voorzieningen in te laten stellen, zodat u atijd de beste service 
levert én u de maximale stroomcapaciteit van uw parkeervoorziening nooit zal overschrijden, zelfs niet tijdens 
piekuren.



seijsener.com
Seijsener techniek
Ga maar genieten!

Gun u zelf meer gemak en tijd voor 
de ‘leuke’ werkzaamheden. Kom 
maar op met uw technische 
vraagstukken! Vraag vrijblijvend uw 
laadoplossing aan door contact met 
ons op te nemen


