
Charge up in Control – MENNEKES energiemanagement

Intelligent energiemanagement voor bedrijfszekerheid en kostenbeheersing laadinfrastructuur
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Met de geleidelijke ontwikkeling van elektromobiliteit op onze wegen, 
moeten veel elektrische voertuigen gelijktijdig geladen worden. Dit 
leidt tot uitdagingen voor de laadinfrastructuur, waarvoor MENNEKES 
de passende oplossingen biedt. 
Als in de toekomst uw medewerkers, klanten en gasten hun voertuigen 
willen opladen, kunnen piekuren optreden. In deze tijden moet veel 
laadcapaciteit beschikbaar zijn. Hiervoor is een intelligent energiema-
nagement nodig om te garanderen dat de stroomvoorziening comfor-
tabel en betrouwbaar werkt. Dit „smart grid“ waarborgt tegelijkertijd 
de bedrijfszekerheid en een hoge beschikbaarheid van de laadpunten.

Zolang voldoende stroom beschikbaar is voor alle aangesloten voertu-
igen, kunnen deze met volle kracht worden opgeladen. Als de totale 
stroom van alle gebruikte laadpunten de gespecificeerde maximale 
stroomwaarde overschrijdt, wordt het MENNEKES energiemanagement 
geactiveerd. Dit vermindert de laadstromen voor de gebruikte laad-
punten. Zo is gewaarborgd dat de instelbare minimale stroomwaarde 
op geen laadpunt wordt onderschreden. Op deze manier garanderen 
MENNEKES producten een hoge beschikbaarheid en bedrijfszekerheid. 
Bovendien worden extreem dure piekbelastingen van de stroomtoe-
voer vermeden.

Laadveiligheid van de nieuwe generatie

Afbeeldingsbron: alphabet Deutschland
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De opbouw en werking van een netwerkgebaseerde oplaadinfrastruc-
tuur vergt goede planning. Naast het plaatsen van de juiste hardware, 
zijn een professionele besturing alsook de integratie en implementatie 
doorslaggevend voor het overeenkomstige energiemanagementcon-
cept van een bedrijf, een gebouw of voor de exploitatie van een wa-
genpark. 
De oplossing is een intelligent en geautomatiseerd energie- en laad-
management. Concreet betekent dit dat alle voertuigen die geladen 
moeten worden, gelijkmatig kunnen worden voorzien van de vereiste 
stroom. Met een intelligent en geautomatiseerd energie- en laad- 
management kunnen max. 16 laadpunten van verschillende series in 

één streng worden opgenomen. Dit zorgt ervoor dat bedrijfszekerheid 
en kostenbeheersing altijd gewaarborgd zijn gedurende fases waarin 
veel voertuigen tegelijkertijd worden opgeladen.
MENNEKES biedt dit belangrijke component als een essentieel on-
derdeel van netwerkgebaseerde laadoplossingen om meerdere laad-
punten intelligent en economisch te kunnen beheren. In die mate waar-
mee de eisen voor elektromobiliteitsoplossingen steeds verder 
toenemen, werkt MENNEKES intensief aan de verdere functionele 
uitbreiding van zijn laadoplossingen. Laadoplossingen van MENNEKES 
zorgen voor een veilig opladen te allen tijde – steeds met een geopti-
maliseerde energieverdeling en lage kosten.

Laadstromen professioneel besturen –  
met een intelligent energiemanagement 

 MENNEKES eMobility.  
Intelligente, netwerkgebaseerde laadoplossingen. 
Made in Germany.
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Ons doel: eenvoudige bediening,  
optimale voordelen

Om uw laadsystemen in het energiemanagement te integreren, moeten 
zij met dezelfde zogenaamde ACU (Accounting Control Unit) verbonden 
zijn. Een ACU dient als interface tussen laadpunten en energiemanage-
ment. Deze component bevindt zich bijvoorbeeld in de MENNEKES eMo-
bility-gateway of in de “Smart” laadsystemen. 
Als er voldoende stroom beschikbaar is voor de aangesloten elektrische 
voertuigen, is er geen regeling nodig. Het MENNEKES energiemanage-
ment regelt de laadstromen van de individuele laadpunten pas wanneer 
de totale stroom de maximale stroomwaarde overschrijdt. Dit voorkomt 
piekbelastingen die kunnen optreden wanneer veel gebruikers tegeli-
jkertijd hun voertuigen willen opladen. 
Bovendien controleert het systeem gelijktijdig dat de geconfigureerde 
minimale stroom niet wordt onderschreden. Deze minimale stroom is 
permanent beschikbaar voor alle aangesloten voertuigen. 

Het inrichten van deze functie is heel eenvoudig. De installateur of techni-
cus voert twee parameters in via de wachtwoordbeveiligde webinterface 
van onze ACU:
1. de waarde van de maximale stroom voor de netaansluiting en
2. de waarde van de minimale laadstroom
De maximale stroom kan een waarde zijn die door de exploitant vrij kan 
worden gekozen – bijvoorbeeld de nominale stroom van de zekering in 
de energieverdeling voor de gemeenschappelijke voedingsleiding van 
de laadpunten. 
Als er naast de laadstations nog andere verbruikers aangesloten zijn op 
dezelfde toevoerleiding, kan hun verbruik gereserveerd worden door de 
maximale stroom statisch te reduceren. Zo waarborgt het energiema-
nagement de bedrijfszekerheid van alle aangesloten eenheden.
De waarde van de minimale stroom is even effectief voor alle laadpunten. 
Met deze parameter kan de exploitant zijn laadinfrastructuur aanpassen 
aan de minimale stroomvereisten van elektrische voertuigen. 
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Energiemanagement – update met nieuwe 
functies

Met onze functies kunt u de energie automatisch verdelen in uw net-
werkgebaseerde laadinfrastructuur. Deze functie is belangrijk als u 
bijvoorbeeld meerdere laadpunten in gebruik heeft en niet voldoende 
stroom beschikbaar is. 
Deze nieuwe functie zorgt dat de bezette laadpunten gelijk worden 
behandeld t.a.v. hun stroombehoefte. Met de update detecteert het 
systeem nu ook automatisch het tijdstip waarop een aangesloten elek-
trisch voertuig volledig opgeladen is. Als het einde van een laadcyclus 
wordt gedetecteerd, geeft het management opnieuw de eerder beno-
digde laadcapaciteit weer vrij voor andere gebruikers, zonder dat de 
chauffeur van het elektrische voertuig niet de stekker moet uitnemen. 
De vrijgegeven stroom wordt automatisch verdeeld over de andere te 
laden voertuigen in volgorde van hun aansluittijden. 
Zodra de aangesloten voertuigen geladen zijn, kunnen ze ook op een 
later tijdstip gedurende verdere laadcycli weer worden voorzien van 
stroom.

Zo garandeert het systeem altijd een optimaal gebruik van de beschik-
bare totale energie. Voor de vorming van een lokaal netwerk zonder 
externe backend biedt MENNEKES nog een andere nieuwe functie:
U kunt “VIP-gebruikers” definiëren in uw lokaal geïntegreerd gebrui-
kersbeheer. Deze vormen, na uw autorisatie, een aparte groep binnen 
het energiemanagement.
Deze groep vormt dus een eigen “regelcircuit” en wordt met voorkeur 
behandeld ten koste van de andere gebruikers. Om deze reden is een 
zinvolle relatie tussen gebruikers en VIP-gebruikers van groot belang. 
De ervaring heeft uitgewezen dat slechts 20 tot 30 % van alle vaste 
gebruikers de VIP-status moeten krijgen. Zo heeft u bijvoorbeeld de 
mogelijkheid om exclusieve parkeerplaatsen te creëren of de laadinf-
rastructuur aan te passen aan de individuele behoeften van de gebru-
ikers.
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Alles in één oogopslag

Intelligente en optimale besturing van uw laadinfrastructuur
Perfect kostenbeheer. U voorkomt piekbelastingen in het elektrici-
teitsnet, bijvoorbeeld als tien voertuigen gelijktijdig worden opgeladen. 
Zo heeft u de energiekosten onder controle. Het energiemanagement 
is een belangrijk en onafhankelijk onderdeel van het energiemanage-
mentconcept van uw bedrijf, gebouw of wagenpark.
Optimale regeling. Besturing van de laadpunten, rekening houdend 
met de maximale en minimale stroom – of het nu gaat om bedrijven, 
hotels of wagenparkexploitanten, die meerdere laadpunten beheren 
en tegelijkertijd een beperkte aansluitcapaciteit hebben.

Bij gebruik zonder externe backend: VIP-gebruikers. Vanaf nu kunnen 
VIP-groepen worden gedefinieerd voor lokale netwerken, bijv. voor 
exclusieve gasten, koeriers of de baas. Het energiemanagementsys-
teem van MENNEKES kan op elk gewenst moment achteraf worden 
uitgebreid als u al een passende netwerkgebaseerde infrastructuur 
heeft.

 MENNEKES laadzuilen
2 laadpunten (max. 22 kW per 
punt) per zuil, met en zonder geïn-
tegreerde eMobility-gateway, in-
dividuele bestickering mogelijk

Master-Satellite Externe eMobility-gateway

AMTRON wandlader
Met en zonder geïnstalleerde 
laadkabel, geschikt voor wand- of 
vloermontage (accessoires beno-
digd), 1 laadpunt (maximaal 22 kW) 

 MENNEKES wandlaadstation
Met en zonder geïnstalleerde 
laadkabel, 1 laadpunt (maximaal 
22 kW), individuele bestickering 
mogelijk

eMobility-gateway
Voor het verbinden van max. 16 
laadpunten tot een netwerk, met 
geïntegreerd lokaal energie-
management, OCPP voor ba-
ckend-verbinding of lokaal gebru-
ikersbeheer
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RS485 BUS | Topology: Line max. 16 charging points 
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Modern energiemanagement voor gebruik  
in hotels, bedrijven en wagenparken

Energiemanagement is van belang voor veel gebruikersgroepen. Deze 
professionele applicatie adresseert vooral bedrijven die hun laadinfra-
structuur optimaal in hun onderneming willen of moeten integreren. Daar-
naast zijn er noodzakelijke concepten en oplossingen voor de eigenaren 
of exploitanten van gebouwen, hotels en parkeergarages. 

Twee voertuigen laden met een laadstroom van 32 A per voertuig. Er is geen regeling nodig omdat er voldoende stroom beschikbaar is.

Bij vier aangesloten voertuigen worden de laadstromen gelijkmatig verlaagd tot 24 A.

Bij zeven aangesloten voertuigen worden de laadstromen verder verlaagd tot 13 A. De capaciteit wordt geoptimaliseerd.

Toepassing met twee VIP-gebruikers: Deze VIP's krijgen de maximale laadstromen, alle andere laadstromen worden verminderd. Een 
voertuig moet wachten tot het einde van een laadcyclus gedetecteerd is en er weer voldoende stroom beschikbaar is.

De opbouw van de laadinfrastructuur in bedrijven heeft verschillende 
doelstellingen om te kunnen voldoen aan de meest uiteenlopende 
behoeften: Medewerkers, bedrijfsvoertuigen, een wagenpark die op 
elektromobiliteit zal worden omgeschakeld, een veilige infrastructuur, 
makkelijke besturing, eenvoudige facturatie, energiemanagement en 
kostenbeheersing.
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Steeds meer werknemers gebruiken elektrische auto's of hybri-
de-voertuigen om naar het werk te komen. In dit voorbeeld worden de 
voertuigen geparkeerd op personeelsparkeerplaatsen, vaak 8 tot 10 
uur, en moeten gedurende deze tijd ook worden geladen. Bij het op-
bouwen van een laadinfrastructuur is aan het begin een aantal laad-
stations met lagere laadcapaciteiten per laadpunt voldoende – bijv. 
met 3,7 kW. De infrastructuur kan vervolgens langzaam groeien met 
het aantal voertuigen. Om de beperkt beschikbare capaciteit niet te 
overschrijden, wordt het gebruik van een energiemanagement aanbe-

volen.De voertuigen worden in die volgorde geladen waarin ze werden 
aangesloten. De beschikbare capaciteit wordt gelijkmatig verdeeld. 
Als de totale capaciteit onvoldoende is om alle voertuigen tegelijker-
tijd te laden, moeten de laatst aangesloten voertuigen “wachten”. 
Wanneer bij een voertuig het einde van een laadcyclus wordt gede-
tecteerd, begint de laadcyclus van een “wachtend” voertuig. Zo kunnen 
alle voertuigen in het verloop van één werkdag worden geladen. De 
laadcycli worden automatisch tijdelijk verplaatst – een optimale stroom-
verdeling is dus gegarandeerd.

Voorbeeld 1 – bedrijven
Personeelsvoertuigen laden

Voorbeeld 2 –  bedrijven en wagenpark- 
exploitanten

Pool-, service- of wagenparkvoertuigen  
laden

Bedrijven gebruiken steeds meer elektromobiele oplossingen voor 
hun wagenparken. Voor elektrische auto’s moet een hoog elektrisch 
vermogen beschikbaar zijn, zodat ze snel en met hoge capaciteit kun-
nen worden opgeladen op de plaats waar ze parkeren. Het is daarom 
aan te raden om ladestations te installeren met een capaciteit van max. 
22 kW. De laadcyclus begint zodra de voertuigen worden aangesloten. 
Als veel voertuigen tegelijkertijd worden aangesloten, ontstaat een 
hoge stroombehoefte.  Het gebruik van een energiemanagement voor-

komt hoge en dus zeer dure piekbelastingen. Bovendien is de bedri-
jfszekerheid gegarandeerd, aangezien dat de zekering in de voeding 
niet overbelast wordt. In het geval van een lokaal netwerk is het ook 
mogelijk om VIP-gebruikers te prioriteren en te definiëren zodat be-
paalde voertuigen altijd over de maximale laadcapaciteit kunnen be-
schikken.

Uniformly distributed charging power
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De eisen aan de laadinfrastructuur voor hotels zijn zeer vergelijkbaar 
met die van een normaal bedrijf. Het gebruik verschilt echter door de 
laadwensen van de hotelgasten. Als een gast zijn voertuig gedurende 
langere tijd parkeert, zoals een werknemer, is een lager laadvermogen 
voldoende. Naast het beveiligde laden met een gegarandeerde mini-
male capaciteit kan de hotelexploitant ook focusseren op de facturatie, 
die bijvoorbeeld als een vast bedrag op de hotelrekening van de gast 
kan worden vermeld (zie bijv. vast bedrag i.v.m. Business Package).

Als een gast slechts kort verblijft in het hotel en dus een snelle lading 
nodig heeft, is het raadzaam parkeerplaatsen met VIP-functie te ge-
bruiken om een hoge laadcapaciteit voor dit voertuig te garanderen. 
Hiervoor kan evt. een hoger bedrag worden toegekend op de hotel-
rekening (voor de service “Laden”).

Voorbeeld 3 – hotels
Individuele service voor de hotelgasten

Voorbeeld 4 – parkeergarages
Optimale facturatie en organisatie van 
laadpunten voor exploitanten van parkeer-
garages

De uitbreiding van de laadinfrastructuur in parkeergarages groeit ge-
staag. Het is daarom des te belangrijker om de beperkte voedingsca-
paciteit zo veel mogelijk te kunnen verdelen. Met behulp van het ener-
giemanagement kan de exploitant gebruikers het voordeel bieden om 
een minimale stroom te waarborgen voor het opladen – zonder dat de 
bedrijfszekerheid in gevaar komt. Een concreet voorbeeld: Er is een 
maximale stroom van 250 A beschikbaar in de parkeergarage. Er zullen 
20 laadpunten worden gebruikt.

Het energiemanagement kan ervoor zorgen dat de ingestelde minima-
le stroom van 12 A nooit onderschreden wordt. Als er capaciteit vrij is, 
worden de aangesloten voertuigen nog sneller geladen met meer 
vermogen. Voor de minimale behoefte kan de exploitant van de par-
keergarage zijn tarief individueel bepalen en de kosten per laadpunt 
overeenkomstig factureren.

Uniformly distributed charging power
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A. Gebouw met privé appartementen
In dit soort gebouw parkeren de voertuigen vaak 8 tot 10 uur bij het 
laadstation. Meestal worden laadstations met een laadcapaciteit tussen 
3,7 kW en 11 kW gebruikt.
Voor verhuurders (bijv. van een appartementengebouw) is naast het 
energiemanagement ook de organisatie van de laadpunttoegangen 
belangrijk. U kunt dit gemakkelijk doen met de eMobility-gateway. 
Om de facturatie-relevante gegevens te bepalen, gebruikt u speciaal 
geïnstalleerde tellers, die ingebouwd zijn in het laadstation of in de 
energieverdeling. Daarnaast kan de eMobility-gateway tussenwaarden 
(transactielijst) genereren die belangrijk kunnen zijn voor u als ex-
ploitant.

B. Commercieel gebouw
In een commercieel gebouw zorgt de faciliteitsmanager voor de laad-
infrastructuur.
Of lange verblijfstijden met een lage laadcapaciteit per laadpunt (bijv. 
voor een particuliere huurpartij) of korte verblijfstijden met hoge laad-
capaciteit (bijv. voor een commerciële huurpartij) – er moet altijd een 
passende oplossing voor de beste dienstverlening beschikbaar zijn.
Van de verdeling van lading tot gebruikersbeheer en facturatie – MEN-
NEKES biedt steeds geschikte oplossingen voor de specifieke situatie 
ter plaatse.

Voorbeeld 5 – verhuurders en huurders
Energiemanagement, gebruikersbeheer en 
kostentoewijzing

Vind uw individuele laadoplossing – met het moderne energie-
management! Neem contact met ons op.
Nadere informatie is te vinden op www.chargeupyourday.nl

MENNEKES eMobility. Intelligente, netwerkgebaseerde 
laadoplossingen. 
Made in Germany.

Rekening
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 MENNEKES, een sterke partner

Of u nu een zelfstandige oplossing of een netwerkgebaseerde laad-
infrastructuur wilt opbouwen: Dankzij onze ervaring met industrieel 
contactmateriaal kennen we de gebruiksomstandigheden voor binnen- 
en buitengebruik. Betrouwbaarheid en bedrijfszekerheid zijn twee 
essentiële eisen voor een professionele laadinfrastructuur. Als uw 
laadstations niet werken, kunt u geen voertuigen laden. MENNEKES is 
een pionier van moderne elektromobiliteit en heeft tot op heden me-
erdere duizend laadpunten geleverd, waarvan veel netwerkgebaseer-
de systemen zijn. 

Naast de hardware voor verschillende toepassingsgebieden in de pu-
blieke en semi-publieke ruimte, biedt MENNEKES en het partnernet-
werk ondersteuning in planning, montage, inbedrijfstelling en onder-
houd. Sinds 2016 heeft MENNEKES, samen met powercloud GmbH en 
RheinEnergie, de modulaire cloud-gebaseerde softwareoplossing 
“chargecloud” ingericht voor de exploitatie van laadpunten, klantbeheer 
en facturatie van laadcycli. Als het gaat om intelligente laadoplossingen, 
vertrouwen veel bedrijven op de professionaliteit en competentie van 
MENNEKES.
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k.MENNEKES  
Elektrotechnik GmbH & Co. KG 
Industrial plugs and sockets

Aloys-Mennekes-Straße 1 
57399 Kirchhundem 
GERMANY

Tel.: + 49 (0) 27 23 / 41-1 
Fax: + 49 (0) 27 23 / 41-214

www.MENNEKES.de 
www.chargeupyourday.nl

Fabienne
Nieuwe stempel


