
 

HET TESTEN VAN EV LADERS EN SNELLADERS  

 
Inleiding 
 
De infrastructuur die de cruciale schakel vormt tussen een elektrisch voertuig (EV) en de elektrische bron 
die de batterijen zal opladen is de Electric Vehicle Supply Equipment oftewel EVSE. We gaan in dit artikel 
wat dieper in op de huidige en opkomende EVSE technologieën. De normen die hiermee verband houden 
en de mogelijkheden om deze te testen.  
 

Laadmethoden 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen vier laadmodi waarbij de term ‘mode’ betrekking heeft op de 
laadtechniek (vermogen, communicatie en veiligheid). 

• Mode 1 is het onbegrensd laden via een standaard 230V AC stopcontact. De maximale laadstroom 
bedraagt 10A afhankelijk van de regio. Een dergelijke laadmethode werkt zonder stroombegrenzer en 
wordt uit veiligheidsredenen daardoor voor grotere voertuigen nauwelijks toegepast. Deze 
laadmethode is eerder geschikt voor e-bikes. 

                        

• Mode 2 is een veiligere manier van laden via een standaard 230V AC stopcontact. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van een laadkabel met ingebouwde stroombegrenzer. De elektronica in de laadkabel 
communiceert met de wagen om het laadproces te starten of uit te schakelen. De laadstroom bedraagt 
hier zoals in Mode 1 ook 10A  oftewel een vermogen van 2.3kW. Volledig opladen van een 100kW 
batterij zoals in de Tesla X vergt dan meerdere dagen. Praktisch is deze methode dus enkel geschikt 
voor hybride voertuigen die uitgerust zijn met batterijen kleiner dan 20kW. 

                       

 

 



 

 

• Mode 3 is gedoseerd laden waarbij er communicatie is tussen het oplaadpunt en het voertuig over het 
juiste vermogen. Er is een aparte kring voorzien waarop het AC laadpunt wordt aangesloten. Hierdoor 
zijn er grotere vermogens mogelijk tot 7.4kW enkelfase, 22kW (32Ax3) driefase en zelfs 43kW (63Ax3) 
driefase. Deze laadmethode is als enige genormeerd en moet voldoen aan de IEC61851 standaard. Om 
de batterij te laden wordt in Mode 1 t/m 3 de wisselstroom naar gelijkstroom omgezet door de 
omvormer aanwezig in de wagen.  

                                                          

 

 

• Mode 4 is het laden met gelijkstroom, ook wel snel laden genoemd. De omvorming van wisselspanning 
naar gelijkstroom vindt plaats in het laadpunt zelf. Er wordt dus geen gebruik gemaakt van omvormers 
in de elektrische wagen. Ook de controle over het laden en het bewaken van de veiligheidslimieten 
wordt verzorgd door het laadpunt. Omdat er geen rekening gehouden hoeft te worden met de limieten 
van de omvormer in de wagen kunnen veel grotere vermogens gebruikt worden. Deze mode wordt 
toegepast voor snel laden met vermogens van 50kW tot >1MW. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 
recentelijk gelanceerde Tesla V3 DC supercharger, een laadstation met 4 laadpunten van 250kW en 
een totaal vermogen van 1MW. 

 

                          



 

 

Geautomatiseerd laden 

Naast het handmatig connecteren om de batterij te laden zijn er ook manieren om geautomatiseerd te 

gaan laden, oftewel Automated Connect Device (ACD). 

• Laden met pantograaf. Deze laadmethode levert in een heel korte tijd een hoge conductieve 

energieoverdracht vanuit de laadinfrastructuur. Deze laadmethode wordt vooral gebruikt voor het 

laden van grote elektrische voertuigen zoals bussen maar ook andere toepassingen zoals E - trucks 

en haven- en vliegveldvoertuigen. Momenteel worden er bij bussen twee varianten van deze ACD 

systemen al veelvuldig toegepast, namelijk de top down pantograaf (ingebouwd in de 

laadstructuur) en de roof top pantograaf (ingebouwd op het dak). Deze systemen zijn er in zowel 

AC als DC uitvoeringen en kunnen vermogens genereren tot +600kW. Er zijn inmiddels al 

ontwikkelingen tot 900kW en 1200kW laders. Communicatie om het voertuig te positioneren en 

contact te maken met het laadpunt loopt draadloos of via PLC. 

 

Pantograaf laden wordt vooral gebruikt voor het kortstondig zeer snel bijladen van bussen, 

bijvoorbeeld  bij het eindpunt van een rit of bij overstapplaatsen. Op die manier kunnen 

stadsbussen in enkele minuten bijgeladen worden voor de volgende rit. Bij deze methode is de 

pantograaf ingebouwd in de laadinfrastructuur. De rooftop methode is de meest gebruikte ACD 

laadvariant. De pantograaf bevindt zich op het dak van de bus en maakt voor het laden mechanisch 

contact met de bovenliggende laadinfrastructuur. 

 

 

  



 

 

• Draadloos Inductieladen. Bij deze vorm van opladen wordt geladen zonder tussenkomst van 

kabels. Er vindt energieoverdracht plaats via een magnetisch veld. Dit veld komt tot stand tussen 

twee magnetische spoelen. Eén van deze spoelen bevindt zich in de auto en de ander in het 

laadplatform. Via een magnetisch veld tussen de twee spoelen wordt energie overgedragen. Bij 

inductie laden wordt er geladen middels wisselstroom, welke in het voertuig zal worden omgezet 

naar gelijkstroom. De Efficiëntie is nog een punt waar aan gewerkt wordt. De vermogensverliezen 

bij het inductieladen kunnen nog oplopen tot 25%. Deze manier van opladen is nog volop in 

ontwikkeling en wordt op dit moment alleen gebruikt voor de kleinere vermogens. Er zijn nog geen 

normeringen voorzien. 

 

 
 

 

Types Connectoren en normen 

• Voor het laden van elektrische voertuigen zijn er verschillende typen connectoren (outlet, stekker, 

inlet). Verschillende automerken gebruiken verschillende typen connectoren. Dit is afhankelijk van 

de regio waar ze het meest gebruikt worden en het laden op wissel- of gelijkstroom. Door de 

Europese Commissie is de Type 2 Mennekes connector aangewezen als standaard voor het 

reguliere AC opladen tot 22kW thuis en 43kW bij openbare laadpunten.  Om de mogelijkheid te 

hebben om de wagen met zowel wisselstroom als gelijkstroom op te laden is sinds 2017 de CCS 

Combo 2 connector de standaard. Bijna alle nieuwe elektrische wagens worden voorzien dit type 

connector. DC laden is hierbij mogelijk tot 350kW. Om met nog hogere laadvermogens overweg te 

kunnen zijn er momenteel heel wat ontwikkelingen op het gebied van vloeistof gekoelde CCS1 en 

CCS2 connectoren. 

 

Hieronder een overzicht van de meest voorkomende stekkers.   

 

 



 

• Er zijn heel wat geldende normeringen op het gebied van elektro mobiliteit. Internationale 

standaarden die de eisen definiëren van alle apparatuur om een veilig gebruik te garanderen. Denk 

hierbij aan normeringen die gelden bij het ontwikkelen van onderdelen zoals de inlet en outlet 

stekkers die gebruikt worden bij het laden. Voor de laadpunten, het elektrisch voertuig en de 

communicatie interfaces gelden eveneens opgelegde normeringen. Door de vele en snelle 

ontwikkelingen in de elektro mobiliteit zijn sommige van deze normeringen nog in volle 

ontwikkeling. Dit is onder andere het geval met de IEC 61851 normering voor conductief laden. 

 

 

SLIMME Laad technologieën 

Wordt slim laden de toekomst? 

Smart Charging of slim laden is een brede term die wordt gebruikt om aan te duiden dat slimme technieken 

de laadtransactie op afstand kunnen aansturen. Er is momenteel een sterk toenemend gebruik van 

elektrische voertuigen en gelijktijdig laden brengt piekbelastingen mee. Dit kan een negatieve impact 

veroorzaken zoals stroomstoringen op de elektriciteitsnetten en op de energie transport infrastructuur. De 

omvang van de negatieve effecten op de netwerkinfrastructuur kan echter worden verzacht door slim 

laden in het netwerk te integreren. Als ze slim worden opgeladen kunnen elektrische voertuigen niet alleen 

voorkomen dat ze het lokale elektriciteitsnet overbelasten, maar kunnen ze ook energie leveren om 

energie tekorten flexibel op te vullen. Slim laden kan er ook voor zorgen dat het opladen van een 

elektrische wagen op het meest optimale moment gebeurt, wanneer de kosten laag zijn en het aanbod van 

(duurzame) energie hoog.   

 

 

 

 

 



Van V1G naar bi-directioneel V2G  

V1G-opladen, ook wel uni-directioneel gecontroleerd laden genoemd, is inmiddels al een paar jaar bekend. 

Het opladen van elektrische auto’s is zo geregeld dat het laadvermogen kan worden verhoogd en verlaagd 

wanneer dat nodig is. In sommige regio’s is het zelfs zo dat er tussen 5 en 8 niet meer geladen kan worden 

omdat de netbelasting dan te hoog is. 

Vehicle-to-Grid of V2G gaat met het bi-directioneel concept nog een stap verder en maakt het mogelijk om 

het opgeladen vermogen ook tijdelijk terug te sturen naar het elektriciteitsnet om variaties in 

energieproductie en verbruik in evenwicht te brengen. Ook door de komst van hernieuwbare 

energiebronnen met sterk wisselende productie niveaus wordt dit evenwicht steeds complexer. Met V2G 

kan de energie in de batterij van het elektrische voertuig terug geleverd worden aan het net. Hiermee is het 

mogelijk dat het elektrische voertuig dienst doet als buffercapaciteit om het net te ondersteunen en 

mogelijke piekbelastingen op te vangen. Anderzijds kan overtollig geproduceerde elektriciteit worden 

opgevangen door de voertuigen. V2G-technologie werkt door middel van speciaal ontworpen  

bi-directionele laadstations. Deze laadstations worden straks eventueel een essentieel onderdeel van de 

energietransitie en een stabiel energienet. 

Bron  https://english.rvo.nl/sites/default/files/2020/10/V2X%20in%20the%20Netherlands-%20Report.pdf 

 

In de nabije toekomst kan elke batterij op wielen bijdragen aan het evenwicht tussen vraag en aanbod in 

het elektriciteitsnet. 

 

Vehicle to Everything (V2X) 

Een andere ontwikkeling op het gebied van slim laden is V2X of Vehicle to Everything. V2X is ook een bi-

directioneel concept en kan het best worden omschreven als V2G met extra voordelen zoals 

toegankelijkheid en efficiëntie. Enkele toepassingen van V2X zijn onder andere Vehicle to Home (V2H) of 

Vehicle to Building (V2B). Afhankelijk van het concept wordt de energie van een EV-batterij gebruikt voor 

de verbruikers van een huishouden of kantoren. Het elektrische voertuig kan energie ter beschikking 

stellen, ook wanneer terug leveren aan het elektriciteitsnet niet mogelijk is. 

V2X verhoogt de toegankelijkheid en efficiëntie ten opzichte van V2G laadpunten. V2G-laders dienen 

weliswaar hun doel, maar zijn extreem groot. Als gevolg hiervan zijn de installatieprocessen niet zo 

eenvoudig en zijn er veel middelen nodig om te installeren. De V2X lader wordt gekenmerkt door zijn kleine 

formaat en lage gewicht, waardoor het apparaat meer geschikt is voor eenvoudige installatie bij 

privéwoningen, kantoren en vele andere locaties. Bovendien is de reactietijd voor het veranderen van de 

laadrichting aanzienlijk toegenomen, waardoor de V2X superieur is in termen van energie-efficiëntie.  

Bron: 

https://newmotion.com/en/knowledge-

center/news-and-updates/the-future-of-ev-

charging-with-v-2-x-technology 

 

https://english.rvo.nl/sites/default/files/2020/10/V2X%20in%20the%20Netherlands-%20Report.pdf
https://newmotion.com/en/knowledge-center/news-and-updates/the-future-of-ev-charging-with-v-2-x-technology
https://newmotion.com/en/knowledge-center/news-and-updates/the-future-of-ev-charging-with-v-2-x-technology
https://newmotion.com/en/knowledge-center/news-and-updates/the-future-of-ev-charging-with-v-2-x-technology


EVSE test opstellingen 

Het veilig, gemakkelijk en efficiënt op- en ontladen van elektrische voertuigen is essentieel voor de 

doorbraak van elektromobiliteit. Er worden hoge eisen gesteld aan de interface tussen laadpunt en het 

elektrische voertuig. Het laadpunt moet ook voldoen aan hoge eisen bij het terug leveren van stroom aan 

het net om de netkwaliteit en stabiliteit te garanderen. Voor het optimaliseren en verder ontwikkelen van 

deze cruciale factoren zijn uitgebreide testen met net emulatie en voertuig emulatie onontbeerlijk. 

Dit zijn dan ook de twee belangrijkste elementen bij het testen van laadpalen. De net emulatie (ook wel 

grid emulatie genoemd) bootst het net na met alle mogelijke schommelingen en netvervuilingen. Een 

instelbare belasting zorgt in combinatie met een voertuig communicatiesimulator voor het nabootsen van 

de eigenschappen van het elektrische voertuig en batterij.  

Een overzicht van de verschillende testopstellingen bij de verschillende laad modi, uitbreidingen voor de 

V2G / V2X  laadpalen en een multifunctionele opstelling: 

• EVSE mode Mode 2 testopstelling voor laadkabels met stroombegrenzer en Mode 3 enkelfase 

laadpunten. 

De testopstelling bestaat uit een enkelfase AC grid emulator, een AC elektronische belasting, een 

vermogensanalyzer en eventueel een communicatiesimulator. Het maximale vermogen bij gebruik van een 

laadkabel is 2.3kW. Bij enkelfase laadpunten is dit 3.6kW of 7.2kW. 

De aangeboden netspanning bij de laadkabel kunnen we nabootsen met een 1-fase net emulator. Met de 

net emulator kunnen we spanningsvariaties creëren zoals pieken en dips. Ook is het mogelijk om frequentie 

schommelingen te simuleren, of harmonische componenten aan de 50Hz/60hz grondfrequentie toe te 

voegen. De meeste emulatoren beschikken over een LIST functie waarmee deze patronen en events 

eenvoudig kunnen worden geprogrammeerd om normering testen uit te voeren.  

De AC elektronische belasting vervangt hier het elektrische voertuig en de OBC (On Board Charger). Het 
regeneratieve karakter van de elektronische belasting zorgt er voor dat het gevraagde vermogen niet enkel 
in warmte verloren gaat maar terug het net wordt ingestuurd. Rendementen van <90% zijn geen 
uitzondering bij de meest recente modellen. Indien nodig kan er een communicatiesimulator worden 
ingezet en kan er een vermogens analyzer worden gebruikt. Meer info hierover bij de 3-fase testopstelling. 
       



                 

EVSE Mode 2 

De oplossingen die TTMS kan bieden op het gebied van 1-fase grid emulatie zijn onder meer de Itech 7300, 

7600 en 7800 serie. Bij Chroma vinden we hiervoor de 61500 en 61600 serie AC voedingen. Maar ook AC 

belastingen zoals de Itech IT8600 (niet regeneratief) en de Chroma 63800 serie zijn geschikte oplossingen. 

• EVSE Mode 3 testopstelling voor 3-fase Laadpunten 

Bij een 3-fase mode 3 testopstelling moeten we rekening houden met vermogens tot 43kW. De  3-fase grid 

emulator moet geschikt zijn om alle mogelijke variabelen van een 3-fase net te simuleren. Denk hierbij ook 

weer aan spanningspieken en dips, variabele frequenties, faseverschuivingen en harmonische vervorming. 

Bij voorkeur zijn de mogelijkheden dan per fase instelbaar. Zowel Cinergia, Itech als Chroma hebben hier 

interessante oplossingen voor. Bijvoorbeeld voor het simuleren van net disturbances zijn ingebouwde IEC 

61000-4/11/13/14/28 normeringstesten een praktische aanvulling. 

Bij grotere vermogens wordt het regeneratieve concept van een AC belasting nog belangrijker om het 

effectieve verbruik te reduceren. Regeneratieve 3-fase AC belastingen vanaf 7.5kW vinden we terug bij 

Cinergia, Itech en Chroma. 

Een communicatiesimulator tussen de laadpaal en de belasting zorgt voor een eenvoudige testprocedure 

en analyse van het complexe laadproces. Zo kunnen de meest gebruikte laadnormeringen AC/DC-CCS Type 

1 + Type 2, CHAdeMO en GB/T China makkelijk geverifieerd worden. 

 

 

 

https://ttms.nl/product/itech-it7300-serie-ac-voedingen/
https://ttms.nl/product/it7600-serie-ac-voedingen-van-itech/
https://ttms.nl/product/itech-it7800-hoog-vermogen-programmeerbare-ac-dc-voedingen/
https://ttms.nl/product/chroma-61500-serie-enkel-en-driefase-ac-voedingen/
https://ttms.nl/product/chroma-61600-serie-drie-fase-ac-voedingen/
https://ttms.nl/product/itech-it8600-serie-ac-loads/
https://ttms.nl/product/63800-serie-elektronische-ac-belastingen-chroma-ate/
https://ttms.nl/product/cinergia-el-serie-ac-belastingen/


Met de vermogens analyzer kunnen precisie metingen uitgevoerd en gelogd worden. Onder andere V, A, 

Hz, W, VA, VAR en PF en een grafische analyse van het harmonische spectrum. 

 

 

 

Voor het bekomen van hogere vermogens kunnen er voedingen of loads parallel geplaatst worden. Op die 

manier kan een testopstelling, indien nodig, eenvoudig uitgebreid worden. 

 

 

 

EVSE Mode 3 

 

 

  



• EVSE Mode 4 testopstelling voor snel ladende DC laadpunten 

De ontwikkeling in DC snel laadpunten evolueert razendsnel, met vermogens die de 1MW overschrijden. 

Een modulair opgebouwde testopstelling biedt dan de flexibiliteit om, indien nodig, uit te breiden. Bij de 

Cinergia GE+ vAC grid emulator kunnen er tot acht voedingen parallel geschakeld worden voor vermogens 

tot boven een megawatt. Een goed rendement van de emulator is uiteraard van belang bij deze hoge 

vermogens, we willen immers zo weinig mogelijk vermogen omzetten in warmteontwikkeling.    

Als DC belasting kan de Cinergia B2C+ ingezet worden. Hier ook weer de mogelijkheid om modulair uit te 

breiden voor de grote vermogens en de regeneratieve opzet om energie te besparen.      

 

 

 

EVSE Mode 4 

  

https://ttms.nl/product/cinergia-ge-ac-serie-regeneratieve-grid-emulatoren/
https://ttms.nl/product/b2c-serie-bidirectionele-batterijladers/


• EVSE Multifunctionele bi-directionele testopstelling (V2G en V2X) 

Om een test oplossing te bieden voor zowel AC als DC laadpalen - uni directioneel en bi-directioneel - is er 

een multifunctionele testopstelling die alle mogelijkheden integreert in één opstelling. Deze all-terrain 

convertoren combineren de volledige functionaliteit van een AC/DC voeding met alle mogelijkheden van 

een AC/DC elektronische belasting. De mogelijkheid om de opstelling modulair uit te breiden voor hogere 

vermogens geeft de gebruiker maximale flexibiliteit en zekerheid voor de toekomst. De opstelling kan op 

die manier ook ingezet worden voor het testen en simuleren van batterijen, AC en DC elektromotoren en 

alle type omvormers.  

EVSE Multifunctionele bi-directionele testopstelling (V2G en V2X)    
 

 

 

 


