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1. Inleiding 
Deze handleiding verschaft de belangrijke en noodzakelijke informatie over de integratie van de Smart 
Charge Controller met verschillende types laadpalen.  De Smart Charge Controller is een elektronisch 
apparaat dat wordt gebruikt in combinatie met een EV-laadstation dat de functie Dynamic Load Balancing 
ondersteunt. 
 

Lees de handleiding zorgvuldig door, zodat u van de hele inhoud van deze handleiding op 
de hoogte bent.  Volg de aanwijzingen in de handleiding nauwgezet op. Verricht de 
handelingen altijd in de juiste volgorde. 
 
Deze handleiding dient voor toekomstige raadpleging op een veilige, droge en 
schaduwrijke plek bewaard te worden. Mocht de handleiding zoek raken, dan is er de 
mogelijkheid een nieuw exemplaar aan te vragen bij de leverancier. 

 
 
 

LET OP! Controleer altijd de specifcaties en installatievoorwaarden voor de elektra 
aansluitingen in de handleiding van de leverancier van uw EV oplader en in het 
integratiedocument van de Smart Charge Controller én de EV oplader. Neem bij twijfel 
altijd contact op met uw leverancier en Xemex NV. 

 

1.1. Doelgroep 
De installatie en het gebruik van dit apparaat en elk onderhoud moet worden uitgevoerd door een 
gekwalificeerd technicus in 
overeenstemming met specifieke lokale normen en veiligheidsvoorschriften. 
 
Het is belangrijk dat de gekwalificeerde technicus aan de volgende vereisten voldoet: 

• Kennis heeft van de algemene en specifieke regels t.b.v. de veiligheid en het voorkomen van 
ongevallen. 

• Uitgebreide kennis heeft van de relevante regelgeving omtrent elektriciteit. 

• De kunde heeft om risico’s te identificeren en mogelijke gevaren te ontwijken. 

• Deze installatie- en gebruiksinstructies heeft ontvangen en gelezen 
 

1.2. Bedoeld gebruik 
Deze handleiding biedt ondersteunende informatie over de integratie en specifieke instellingen van de 
Smart Charge Controller en aangegeven merken en types laadpalen.  Voor informatie in verband met de 
installatie van de laadpaal, gelieve de handleiding van de fabrikant te raadplegen. 
 

1.3. Technische assistentie 
Indien technische assistentie nodig is, neem dan contact op met Xemex NV: 
 
XEMEX NV 
Metropoolstraat 11a   Tel: +32 201 95 95 
B-2900 Schoten   E-mail: support@xemex.eu 
België 
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1.4. Disclaimer 
Dit document is uitvoerig gecontroleerd op technische juistheid alvorens publicatie. Het document wordt 
regelmatig gereviseerd en mogelijke aanpassingen en correcties worden in verdere versies opgenomen. 
De inhoud van dit document is louter samengesteld om informatie aan te bieden. 
Hoewel Xemex NV alles in het werk heeft gesteld om het document zo correct en actueel mogelijk te 
houden, is Xemex NV op geen enkele wijze aansprakelijk voor gebreken en schade als gevolg van het 
gebruik van informatie uit dit document.  Xemex NV is in geen geval aansprakelijk voor enige directe, 
indirecte of bijzondere schade als ook gevolgschade die ontstaat door fouten of weglatingen in deze 
handleiding. 
 

1.5. Copyright © Xemex 
Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke manier dan ook, 
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever. 
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2. Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen 
 

2.1. Legende (betekenis van de symbolen) 
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen worden in deze handleiding gemarkeerd door middel van 
symbolen. 
De onderstaande symbolen worden in dit document gebruikt en/of zijn op het product aangegeven: 
 

 
Symbool 

 

 
Beschrijving 

 

 
 

LET OP! Lees de handleiding zorgvuldig. 

 

 
 

Niet schakelen / zorg ervoor dat het apparaat tijdens installatie niet  
wordt ingeschakeld. 

 

 
 

LET OP! Bijzondere gegevens, respectievelijk geboden en verboden ten 
aanzien van schadepreventie. Gevaarlijk/ bijzonder goed opletten 
respectievelijk lezen. 

 

 
 

WAARSCHUWING: Een waarschuwing duidt op eventueel letsel voor de 
gebruiker of omvangrijke materiële schade aan het apparaat indien de 
gebruiker de procedures niet (zorgvuldig) uitvoert. Kans op elektrische 
schok! 

 

 
 

WAARSCHUWING: aarding / zorg ervoor dat het systeem goed is geaard. 

 

 
 

Wisselstroom 

 

 
 

Eenfasige wisselstroom 

 Driefasige wisselstroom 
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2.2. Veiligheidsinstructies 
 

Deze veiligheidsinstructies zijn bedoeld om veilig gebruik te verzekeren. Indien deze 
instructies in overeenstemming met algemene veiligheidsrichtlijnen betreffende 
elektriciteit niet worden nageleefd, kan dit leiden tot risico op een elektrische schok, 
brand en/of levensbedreigend letsel. 

 
GEVAAR — GEVAARLIJKE SPANNINGEN 
 

WAARSCHUWING - Deze installatiehandleiding is alleen bedoeld voor gekwalificeerd 
personeel. Om elektrische schokken te vermijden, dient u geen werkzaamheden uit te 
voeren anders dan in deze installatiehandleiding zijn omschreven, tenzij u 
gekwalificeerd bent om dit te doen. 

 
In de volgende situaties is gebruik van dit apparaat nadrukkelijk verboden: 

• Op locaties met gas- of stofontploffingsgevaar en in de nabijheid van explosieve of licht ontvlambare 
stoffen. 

• Indien het apparaat zich in of nabij water bevindt. 

• Indien het product of individuele componenten beschadigd zijn. 

• Gebruik door kinderen of personen die niet in staat zijn de risico’s van het gebruik van dit apparaat 
goed in te schatten. 
 

Xemex NV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en garantie op het apparaat komt te 
vervallen: 

• Indien de omgevingstemperatuur lager is dan -10°C of hoger is dan 55°C. 

• Indien het apparaat onderhevig is geweest aan onjuist gebruik, foutieve installatie of onderhoud. 

• Indien het apparaat wordt gedemonteerd, aangepast of gerepareerd. 

• Indien de handleidingen niet worden nageleefd. 

• Indien het apparaat wordt gebruikt in de nabijheid van explosieve of licht ontvlambare stoffen of in of 
nabij water; of in het geval van normale slijtage. 

• Als er een storing optreedt in het distributienet. 

• Als gevolg van een situatie van overmacht of als de schade van buitenaf wordt veroorzaakt. 
 

 
LET OP! Houd u altijd aan de volgende checklist: 
 

 
1. Alleen gekwalificeerd personeel of bevoegde elektriciens mogen de Xemex Smart Charge Controller 

installeren. De netspanningen boven 50VAC kunnen leiden tot lichamelijk letsel of zelfs dodelijk zijn! 
2. Volg alle toepasselijke lokale en nationale elektrische en veiligheidsvoorschriften. 
3. Installeer het apparaat in een elektrische behuizing (paneel of aansluitdoos) of in een elektrische 

ruimte met beperkte toegang. 
4. Controleer of de circuitspanningen en -stromen binnen het juiste bereik vallen voor de Smart Charge 

Controller. 
5. Gebruik stroomtransformatoren (CT’s) met ingebouwde TVS (= transient voltage suppressor) met een 

diëlektrische sterkte van minimaal 3,5KV 50Hz 1min en een werkspanning van 660V. Gebruik geen 
stroomuitgangs stroomtransformatoren (verhouding) zoals stroomtransformatoren van 1 of 5 
ampère: ze kunnen de Smart Charge Controller onherroepelijk beschadigen. 
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6. Zorg ervoor dat de stroomtransformatoren achter zekeringen of stroomonderbrekers worden 
geplaatst. 

7. Apparatuur moet worden losgekoppeld van de GEVAARLIJKE spanningen voordat deze wordt 
gemanipuleerd. Voer geen werkzaamheden uit aan het apparaat als deze nog onder spanning staat. 

8. Bij constatering van een storing of defect moet u het apparaat onmiddellijk uitschakelen. Schakel 
hiertoe eerst de netspanning uit en neem vervolgens contact op met uw leverancier. 

9. Voordat u de stroom inschakelt, controleert u of alle draden stevig vastzitten door aan elke draad te 
trekken. 

10. Installeer de Smart Charge Controller niet op een plaats waar deze kan worden blootgesteld aan 
temperaturen onder -10°C of hoger is dan 55°C , overmatig vocht, stof, zoutnevel of andere vervuiling. 
Het apparaat vereist een omgeving met vervuilingsgraad niet slechter dan 2 (normaal alleen niet-
geleidende vervuiling; af en toe een tijdelijke geleidbaarheid veroorzaakt door condensatie moet 
worden verwacht). 

11. Boor geen montagegaten in het apparaat. Klik in plaats daarvan de module op een DIN-rail. 
12. Als de Smart Charge Controller niet correct is geïnstalleerd, kunnen de veiligheidsvoorzieningen 

worden aangetast. 
 

2.3. Opslag en transport 
Bewaar de Smart Charge Controller tot aan de installatie altijd in de originele verpakking. 
De Smart Charge Controller dient veilig in een droge, geventileerde ruimte te worden opgeslagen, niet 
blootgesteld aan direct zonlicht. De verpakking is niet weerbestendig. 
De Smart Charge Controller dient te worden opgeslagen bij een temperatuur tussen -20°C en 80°C. 
Zorg ervoor dat de Smart Charge Controller in de verpakking tijdens transport zo min mogelijk wordt 
blootgesteld aan trillingen. Transporteer / verplaats de verpakking voorzichtig. Let op de ergonomische 
omstandigheden zoals tillen, bukken, reiken enzovoort tijdens de werkzaamheden aan het apparaat. 
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3. Integratie Alfen - Eve Single 
 

3.1. Randvoorwaarden 
De installatiehandleiding van Alfen dient ten aller tijden in acht genomen te worden. 

 
Randvoorwaarden voor een goed werkend Modbus TCP/IP Actief Load Balancing systeem: 
 
Configuratietool: 

• ACE Service Installer (minimaal versie 2.3.4.97).  

Deze tool is te vinden op de downloads pagina van de Alfen website  link. 

Om gebruik te kunnen maken van de ACE Service Installer dien je geregistreerd te zijn link. 
 

Alfen laadstation: 

• Voorzien van geactiveerde Modbus TCP/IP Active Load Balancing functionaliteit. 

In de ACE installer applicatie kan dit worden geverifieerd onder “License Key”.   

 
Xemex SCC: 

• Geïnstalleerd conform de installatiehandleiding 

• Maximaal 1 Xemex Smart Charge Controller aangesloten op een laadstation 

 

Netwerk: 

• Laadstation in hetzelfde lokale netwerk als de Xemex SCC.  

• Xemex SCC en laadstation verbonden via CAT5e UTP/ Ethernet RJ45 kabel (minimaal), CAT6 bij tracés 

langer dan 100m  

• 10Mbps of 100Mbps netwerk (geen power over Ethernet)  

• Fixed IP-adres voor de Xemex SCC, aangeleverd door de netwerkbeheerder van het lokale netwerk. 

Het IP-adres moet voldoen aan de eisen van het IPv4 protocol; IPv6 adressen worden niet 

ondersteund door het Alfen laadstation  

• Inzicht in en toegang tot instellingen lokaal netwerk ten behoeve van configuratie van Xemex SCC en 

laadstation (IPv4 Adres, Subnet Mask, Default Gateway) 

 

Nuttige links: 

https://alfen.com/downloads 
https://xemex.eu/solutions/energy-management-solutions/smart-charge-controller-scc/ 

 

3.2. Aansluitschema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Confirmation Response 

Request  Indication 

Modbus Client 
(Master) 

Modbus Server 
(Slave) 

https://alfen.com/nl-be/search-downloads
https://aftersales.alfen.com/servicedesk/customer/user/login?destination=plugins/servlet/desk/portal/5
https://alfen.com/downloads
https://xemex.eu/solutions/energy-management-solutions/smart-charge-controller-scc/
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3.3. Configuratie Alfen laadstation 
Op de flyer die bij de Alfen lader is meegeleverd vind je het “id” en het bijbehorende Default Password. 
Nadat je bent ingelogd in de ACE Service Installer applicatie kun je in de tool verbinding maken met de 
Alfen lader. Selecteer de lader met het juiste “id” en log in als Owner en het Default Password van de flyer.  
 
Verbinden met het Alfen laafstation via de ACE Service installer: 
Op de flyer die bij de Alfen lader is meegeleverd vind je het “id” van de lader en het bijbehorende default 
password. 
Nadat je bent ingelogd in de ACE Service Installer kun je in de tool verbinding maken met de Alfen 
autolader. Selecteer de lader met het juiste “id” en log in als Owner en Default Password.  
 
De volgende instellingen moeten gedaan worden in de ACE Service installer applicatie om een juiste 
connectie te maken tussen de Alfen lader en de Xemex SCC. 
 

3.3.1. General 
 

 
 

Active load balancing moet op “Unlocked” staan. Is dit niet het geval dan dient de licentie geactiveerd 
te worden. 
 

3.3.2. Load balancing 
 

 
 

• Active Load Balancing: moet aangevinkt zijn 

• Data source: Meter selecteren  
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• Received Measurements: Als de stroom die naar de Alfen lader gaat ook door de Xemex SCC 

gemeten wordt dien je hier include charging EV te selecteren. 

• Protocol Selection: selecteer hier Modbus TCP/IP  

• Maximum smart meter current (A): de maximale stroom (A) die het laadstation mag gebruiken om 

overbelasting in de installatie te voorkomen. 

• Safe current (A): de maximale stroom (A) die het laadstation mag gebruiken als de verbinding met 

de Xemex module wegvalt. 

 
 

 
 

• IP address: het IP adres van Xemex SCC 

• Slave address: het Modbus slave adres van de Xemex SCC (vrij te kiezen nummer) 

• Mode: Custom register mapping 

 
Sla de instellingen op.  
 
De knop “custom register mapping” kan nu gekozen worden waarna er een nieuw venster verschijnt 
waar de mapping van de Modbus gedaan kan worden. 
 

 
 

Hier dien je de onderstaande “mapping” handmatig te doen 
 

 
 
Sla de instellingen op.  
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3.4.  Configuratie Xemex Smart Charge Controller 
Zorg er voor dat de Xemex SCC conform de bij het product bijgeleverde handleiding is geïnstalleerd en 
geconfigureerd.  
 
Kies bij Meter settings de onderstaande parameters 
 
Meter emulation: EMU Professional 
Modbus protocol: TCP 
 
Klik hierna op Update meter instellingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu alles juist geconfigureerd is kun je door in de ACE Service Installer applicatie op de knop Test smart 
meter te klikken de actuele meetwaardes zien.  
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4. Integratie Easee - Home via Equalizer 
 

4.1.  Randvoorwaarden 
De installatiehandleiding van Easee dient ten aller tijden in acht genomen te worden.   
 
Randvoorwaarden voor een goed werkend Modbus Actief Load Balancing systeem: 
 
Easee Charger / Backplate: 

• Geïnstalleerd conform de installatiehandleiding (getest met versie v301) 

 

Easee Equalizer: 

• Geïnstalleerd conform de installatiehandleiding (getest met versie v114) 

 

Xemex SCC: 

• Geïnstalleerd conform de installatiehandleiding 

• Maximaal 1 Xemex Smart Charge Controller aangesloten op een laadstation 

 

Voeding: 

• Aparte 24V DC voeding voor de Equalizer (wordt niet standaard geleverd bij een Easee Equalizer) 
 
Modbus: 

• RJ12 (6P6C) kabel van Easee Equalizer naar Xemex SCC en power supply  

(zie aansluitschema in paragraaf 4.2.2) 

De Easee Equalizer maakt draadloos verbinding met de Easee Charger / Backplate. 
 

Configuratietool: 
Easee Installer app voor iOS / Android 

 
Nuttige links: 
https://easee.com/manuals/ 
https://xemex.eu/solutions/energy-management-solutions/smart-charge-controller-scc/ 
 
 

4.2. Aansluitschema 

4.2.1. Algemeen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Confirmation Response 

Request  Indication 

Modbus Client 
(Master) 

Modbus Server 
(Slave) 

https://easee.com/manuals/
https://xemex.eu/solutions/energy-management-solutions/smart-charge-controller-scc/
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4.2.2. Modbus aansluiting Easee Equalizer 
 

P1 Equalizer Pin P1 Equalizer function 

1 Power – 24V 

2 NC 

3 RS485 - / D0 

4 NC 

5 RS485 + / D1 

6 Ground 

 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

RJ12 kabel 
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4.3.  Configuratie Easee laadstation 
Configureer de Easee lader en Equalizer door middel van de Easee Installer app.  
Kies bij het ingeven van het metertype in de Equalizer pagina voor de Eastron SDM. 
 

  
 
 
 
 

 
 

Controleer in de Equalizer instellingen bij Limiet hoofdzekering dat die is ingesteld op 100%.  
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Zorg er voor dat de juiste zekering waardes zijn geconfigureerd. De waarde van de hoofdzekering uit de 
Equalizer app moet overeenkomen met de Max Charge Current van de SCC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.4.  Configuratie Xemex Smart Charge Controller 
Zorg er voor dat de Xemex SCC conform de bij het product bijgeleverde handleiding is geïnstalleerd en 
geconfigureerd.  
 
Kies bij Meter settings de onderstaande parameters  
 
Meter emulation: Eastron SDM72D-M 
Modbus protocol: RTU 
 
Klik hierna op Update meter instellingen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op de Grid Settings pagina moet bij de Max Charge Current de zelfde waarde ingevuld worden dan er 
geselecteerd is in de Easee installer app bij Hoofdzekering. 
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5. Garantie 
 

Voor de duur en de voorwaarden ten aanzien van garantie raden wij u aan contact op te nemen met 
XEMEX NV. Voorts verwijzen wij naar onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden die op aanvraag 
verkrijgbaar zijn. 

 

6. Contact 
 
XEMEX NV 
Metropoolstraat 11a 
B-2900 Schoten 
België 
Tel: +32 201 95 95 
E-mail: support@xemex.eu 

 
Scan de QR Code 
Om alle benodigde documenten zoals productbrochures, 
technische databladen, installatie handleiding en legaal 
verkrijgbare documenten en certificaten te bekijken of te 
downloaden. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Einde Document. 


