
Installatie
handleiding
Hidden

Wij leggen je uit hoe 
je ‘m installeert!                     





Deze installatiehandleiding beschrijft de installatie van de Hidden Cable 

en de NanoCharge van Blue Current.  

Voor meer informatie over de producten, zie www.bluecurrent.nl.

Voor vragen over de producten, zie help.bluecurrent.nl. 

Kom je er niet uit? Bel met ons! 0850-466050

Onafhankelijk van de informatie in deze handleiding en op de website, is 

de installateur te allen tijde verantwoordelijk voor een correcte en veilige 

installatie van het laadpunt. Hierbij dient de installateur te borgen dat 

wordt gewerkt volgens de actuele wet- en regelgeving.

Vooraf
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• Het aansluiten en installeren van het laadpunt dient door een daartoe

   opgeleid persoon te gebeuren. Bij voorkeur een erkend installateur.

• Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de informatie in  deze   

   installatiehandleiding, voordat het laadpunt geïnstalleerd wordt.

• Reparaties aan het laadpunt mogen uitsluitend uitgevoerd worden door  

   Blue Current.

• Het laadpunt dient geïnstalleerd te worden op een geschikte plaats 

   (zie hoofdstuk 4 van deze handleiding voor de installatie).

• Bij het installeren en onderhouden van het laadpunt dienen de      

   veiligheidsvoorschriften conform NEN 3140 in acht genomen te     

   worden.

• De installatie van het laadpunt moet voldoen aan de eisen zoals gesteld in  

   de NEN 1010 en zoals beschreven in deze installatiehandleiding.

• Het is niet toegestaan om het laadpunt te openen onder spanning;   

  gebruik de installatieautomaat om het laadpunt spanningsloos te maken.

• Het laadpunt heeft geen eigen hoofdschakelaar. Het laadpunt      

   moet spanningsloos gemaakt worden door het afschakelen van de   

   aardlekschakelaar en/of de installatieautomaat in de gebouw installatie.

1. Veiligheid
1.1 Bij installatie en onderhoud

Let op!

Dit symbool wordt gebruikt om aan te geven dat extra opgelet 

moet worden en zorgvuldigheid geboden is bij de desbetreffende 

handeling.
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1.2 Installatiebenodigdheden
Gereedschap

Kruiskopschroevendraaier

Installatiekabel Adereindhulzen Krimptang

Striptang

Open/sluiten Hidden

Torqueschroeverdraaier

Platte schroevendraaier (klein)

Open/sluiten NanoCharge

Stroomkabels aansluiten

Internet en/of datakabel naar NanoCharge

Kabeltester RJ45 connectoren RJ45 knijptang STP kabel
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Let op!

Benodigdheden voor bevestiging van het laadpunt, aanpassingen 

in de meterkast of graaf- en boorwerkzaamheden voor het 

kabeltracé zijn niet in deze lijst opgenomen.

Boor (Ø100 mm)

Inbouw van een NanoCharge
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EasyConnect

2. Inhoud van de verpakking

De Hidden is op zichzelf nog geen laadpunt, maar vormt wel de basis voor 

verschillende producten. Daarom zal de Hidden altijd geleverd worden in 

combinatie met een andere verpakking om één van onderstaande producten 

te vormen.

Hidden 

Cable

NanoCharge 

opbouw

NanoCharge 

inbouw

NanoCharge paal 

(1,2 of 4)

Nog meer verpakkingen? Deze accessoires hebben wij ook:

Direct Smart Charging Grondanker

9



3. Productbeschrijving

De Hidden is geschikt voor het laden van elektrische auto’s op basis van 

wisselspanning volgens mode 3. De laadkabel is spanningsloos, totdat de 

auto is verbonden en klaar is om te laden. De laadcapaciteit is maximaal 22kW 

en is flexibel in te stellen bij installatie. Het laadpunt kan aangesloten worden 

op 1 of 3 fasen en de maximale stroom kan ingesteld worden tussen de  

6A en de 32A.

De Hidden dient met internet verbonden te zijn. Internetverbinding kan 

gerealiseerd worden via ethernet, wifi of een (door Blue Current geleverde) 

data dongle. Het laadpunt werkt slechts voor een beperkte periode offline.

Garantie

Op het laadpunt garandeert Blue Current 

een wettelijke garantietermijn van twee 

jaar vanaf de datum van installatie. Als er 

problemen zijn ontstaan die niet verwijtbaar 

zijn aan Blue Current, dan is de reparatie of 

vervanging voor rekening en risico van de 

klant.

Afvoeren van het laadpunt (milieu)

Het laadpunt is een elektronisch apparaat. Elektronische apparaten dienen 

gescheiden van het algemeen huishoudelijk afval afgevoerd te worden.
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4. Vóór de installatie
Stap voor stap uitgelegd

Met een goede voorbereiding voorkom je problemen tijdens de installatie. 

Volg daarom ons stappenplan om niks te vergeten.

Bepaal de plaats

De Hidden is gemaakt voor in de meterkast of in de garage en moet 
verticaal gemonteerd worden. Het ophangpunt van de Cable of de 
locatie van de NanoCharge moet zo gekozen worden dat de kabellengte 
maximaal 25 meter is. Bespreek de exacte locatie altijd met de klant.

Let er in het geval van een NanoCharge inbouw op dat het type muur 
geschikt is om een net gat in te boren en zorg dat de andere zijde van de 
muur geschikt is om kabels door te voeren.

1

Bepaal het kabeltracé

Bedenk hoe je de kabel van de Hidden naar het ophangpunt van de Cable 

of naar de NanoCharge wilt leggen. Bespreek dit plan met de klant; het 

kan bijvoorbeeld zo zijn dat er op bepaalde plekken niet gegraven kan 

worden of dat de kruipruimte maar beperkt bereikbaar is.

2
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Bepaal de laadsnelheid

Het laadpunt kan aangesloten worden op 1 of 3 fasen met minimaal 

6A tot maximaal 32A per fase. Als het wenselijk is om de capaciteit 

van het laadpunt af te stemmen op één specifieke auto, raadpleeg 

dan de gebruikershandleiding van de auto. De volgende tabel geeft 

veelvoorkomende waardes aan als indicatie van het resulterende 

vermogen.

4

Kies een internetverbinding

Bepaal hoe de verbinding met internet tot stand wordt gebracht, via 

ethernet, Wifi of met een data dongle. Wij adviseren waar mogelijk 

ethernet te gebruiken. 

 

Let op dat een datadongle extra kosten met zich meebrengt en dat de 

klant hier dus altijd een bewuste keuze in moet maken.

3

De laadsnelheid die het laadpunt kan leveren is tevens afhankelijk van het 

beschikbare vermogen in de installatie. Bespreek dit met de klant.

kW Fases A

3,6 1 16

7,2 1 32

11 3 16

22 3 32

12



Beoordeel de groepenkast

Controleer of er voldoende ruimte beschikbaar is in de groepenkast om 

een aardlekschakelaar en groepsschakelaar - of aardlekautomaat - toe te 

voegen.

5

Controleer de aarding

Een goede aarding heeft een aardweerstand tussen de 0.5 Ohm en 1 

Ohm. De maximale aardweerstand is 167 Ohm.

6
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5. Installatie eisen

Voor het installeren van een laadpunt moeten aanpassingen gedaan worden 

in de installatie. Er moeten beveiligingsmaatregelen worden getroffen in de 

meterkast en er dient bekabeling aangebracht te worden. 

5.1. Beveiliging tegen overbelasting
Iedere voedingskabel, van groepenkast naar Hidden, moet beveiligd zijn 

met een aardlekschakelaar en een installatie automaat. Geadviseerd 

wordt om een type B of een speciale EV-aardlekschakelaar toe te passen. 

De installatie automaat dient te voldoen aan gelijktijdigheid 100%. Voor 

de installatie automaat dient gerekend te worden met een reductiefactor 

van 0,95. 

16A (1 fase of 3 fase) 20A

Type automaat

32A (1 fase of 3 fase) 40A

5.2. Voedingskabel
Het spanningsverlies op de voedingskabel mag maximaal 5% bedragen 

(IEC61439-2). De installateur is verantwoordelijk voor het toepassen 

van de juiste kabeldikte. Indicatieve waarden op basis van max 3% 

spanningsverlies (geadviseerd):

16A (1 fase of 3 fase) 4mm2

Kabellengte < 50 meter

32A (1 fase of 3 fase) 6mm2
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5.3. Datakabels
Gebruik voor ethernet en/of de datakabel van de Hidden naar de 

NanoCharge een koperen cat. 5(e), cat. 6(d) of cat. 7 STP-kabel. In plaats 

van een UTP-kabel gebruiken wij bewust een shielded kabel. Daarom is 

het belangrijk dat er ook een shielded RJ45 connector wordt gebruikt. 

Pas in de grond een grondkabel toe.
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6. De installatie

6.1. Aansluiten Hidden (bijlage 1)
Installeer de Hidden in de meterkast (bij een NanoCharge duo paal en 

kwartet paal moeten er respectievelijk twee en vier Hiddens geïnstalleerd 

worden). Pak het meegeleverde Hidden lay-out schema

en doorloop vervolgens onderstaande stappen.

a.

b. 

c.

d.

Monteer de Hidden: schroef de Hidden met alle vier de hoeken  

(A) verticaal op de muur. Deze schroeven zijn niet meegeleverd. 

Sluit de voedingskabel aan in de Hidden: voer een 

voedingskabel door de rechter wartel (B) de Hidden in. 

Sluit deze aan op de rechter klemmenstrook (B1). Gebruik 

adereindhulzen.

Sluit de voedingskabel aan in de groepenkast: sluit de 

voedingskabel aan in de meterkast op de aparte type B (of 

speciale EV-) aardlekschakelaar en groepsschakelaar. Zorg voor 

een duidelijke markering in de groepenkast. Zet het laadpunt 

nog niet onder spanning.

Controleer de aarding: Controleer de weerstandswaarde  in 

het laadpunt. Als het wenselijk is om de installatie van het 

laadpunt af te stemmen op één specifieke auto, raadpleeg 

dan de gebruikershandleiding van de auto voor de gewenste 

aardweerstand. Wij adviseren een aardweerstand van maximaal 

167 Ohm. 
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Sluit de ethernetstekker aan (sla deze stap over als er is gekozen 

voor een WiFi verbinding of een datadongle): trek een STP-kabel van 

de router of switch naar de Hidden en sluit deze aan op de rechter 

dataconnector (C) met behulp van een RJ45 connector en doorloop 

vervolgens onderstaande stappen.

e.

Let op!

Bij meerdere laadpunten moet de L1 van de laadpunten op 

verschillende fasen van de installatie aangesloten worden volgens 

L3-L1-L2 of L2-L3-L1 - dit moet een rechtsdraaiend veld zijn. 

De aarde draad moet absoluut aangesloten worden.

6.2. Aansluiten Cable of NanoCharge (bijlage 2)
Installeer de NanoCharge of Hidden Cable. Kies het product dat de klant 

gekozen heeft uit de volgende opties:

6.2.1 Hidden Cable

Voer de laadkabel door de linker wartel (D) 

de Hidden in. Sluit deze aan op de linker 

klemmenstrook (D1). Gebruik adereindhulzen.
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a.

b. 

c.

d.

Monteer de Nanocharge: Gebruik de boormal op de overslaande 

kleppen van de verpakkingsdoos om de gaten te boren in de muur. 

De  holte voor een inbouw module moet minimaal 106 mm diep zijn. 

Gebruik een 5-aderige installatiekabel van 6mm
2
 en voer  

door één van de daarvoor bestemde gaten/wartels in de NanoCharge 

(G1/G2). Sluit deze aan op de kroonsteen (I). Gebruik adereindhulzen.

Voer de andere kant van de installatiekabel door de linker wartel (D) van 

de Hidden. Sluit deze aan op de linker klemmenstrook (D1). Gebruik 

adereindhulzen en let op dat de aarde ook aangesloten moet zijn.

Trek een STP-kabel van de Hidden naar de NanoCharge. Voer aan de 

kant van de NanoCharge de STP-kabel door een daarvoor bestemd 

gat in de NanoCharge (H1/H2) en krimp er een RJ45 connector op. 

Krimp ook aan de zijde van de Hidden een RJ45 connector op de STP-

kabel.

 

Meet met een kabeltester of de connectoren goed zijn aangesloten:

Alle lampjes van 1 t/m 8 moeten aan beide kanten branden in volgorde 

van laag naar hoog. Sluit aan de kant van Hidden de connector aan 

op de middelste poort met de sticker ‘NanoCharge’ (E). Aan de kant 

van de NanoCharge moet de connector aangesloten worden op de 

printplaat onder de grote condensator.

6.2.2 NanoCharge Inbouw/Opbouw
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a.

b.

c. 

 

Zet het grondanker in elkaar. Zorg dat er daarbij geen zand in de 4 

schroefgaten aan de bovenkant komt bijvoorbeeld m.b.v. tape. Haal 

een 5-aderig installatiekabel van 6mm2 en een STP-kabel door het 

anker voor je hem weer ingraaft met aarde.

Voer de installatiekabel van onder in de paal en sluit deze aan op de 

klemmenstrook in de paal. Gebruik adereindhulzen.

Voer de andere kant van de installatiekabel door de linker wartel (D) van 

de Hidden. Sluit deze aan op de linker klemmenstrook (D1). Gebruik 

adereindhulzen en let op dat de aarde ook aangesloten moet zijn.

6.2.3 NanoCharge paal

Let op!

De paal beschadigd snel door scherpe objecten of zelfs door karton. 

Wees dus voorzichtig als je de paal op zijn kant legt en gebruik 

bijvoorbeeld het foam uit de verpakking.
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6.3. Testen en instellen

a. Sluit de Hidden (en NanoCharge) volledig af. Zet vervolgens de spanning 

op het laadpunt door de aardlekschakelaar en de installatieautomaat 

in te schakelen.

Let op!
Zet de spanning er pas op als de Hidden en NanoCharge 

gesloten zijn!

b.

c.

d.

WiFi verbinding instellen: sla deze stap over als je via ethernet of een 

datadongle verbinding met internet maakt. Wanneer het laadpunt 

opstart, zal deze 10 minuten lang een hotspot uitzenden met het 

serienummer te herkennen aan de naam BCU-xxxxxx. Verbind aan 

deze hotspot met een telefoon of laptop en ga naar ‘setup.now’ in een 

webbrowser. Ga naar stap 3 en klik op ‘SETUP WIFI’. Voer een scan uit 

om de beschikbare netwerken weer te geven. Selecteer het gewenste 

netwerk in de lijst en maak hiermee verbinding. Wanneer de verbinding 

tot stand is gekomen, is dit zichtbaar bij de ‘WIFI CONNECTION 

STATUS’.

Neem contact op met Blue Current (0850-466050) om de verbinding 

met de Blue Current backoffice te bevestigen en de instellingen 

te wijzigen. Ook is het mogelijk de leds van het laadpunt direct op 

interactie te zetten en een laadpas in te stellen als een klant op plug en 

charge wil laden. Om u goed te kunnen helpen heeft Blue Current het 

serienummer nodig.

Controleer of het laadpunt start en stopt met laden. Gebruik hiervoor 

een testbox of eventueel een elektrische auto.
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7. Storingen

Ga naar help.bluecurrent.nl of bel 0850-466050. Om u goed te kunnen 

helpen heeft Blue Current het serienummer nodig. Dit serienummer vindt u 

op het laadpunt en ziet er als volgt uit: BCUXXXXXX

7.1. Reparaties smeltveiligheid (glaszekeringen)
Voor vervanging van de glaszekeringen moet gebruik worden gemaakt 

van zekeringen die genormeerd zijn volgens IEC 60127 en voldoen aan 

de volgende specificaties:

Uitvoering:    Glaszekering

Type:     Traag (T)

Nom. (meet)stroom   1A – 1,25A

Nom. (meet)spanning   250 V

Afmeting    5 x 20 mm
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8. Technische specificaties

Kleur

Overig

Omgeving van het laadpunt

Aansluiting 1 of 3 fasen, 16A of 32A

Laadvermogen max. 22kW

Spanning per fase 230V +/- 10%

Frequentie 50Hz +/- 1%

Overspanningscategorie categorie III

Elektrische beschermingsklasse klasse 1

Omgevingstemperatuur -25 tot +50 graden Celsius

Luchtvochtigheid 5% tot 95% relatieve vochtigheid

Beschermingsgraag IP54

Installatiehoogte max. 2000 meter boven NAP

Communcatie UTP, WIFI, GPRS

Communcatie protocol OCCP 1.5

Materiaal ABS

Afmetingen 340x150x100 mm

Gewicht 4 kg

Onderbehuizing RAL 5015 (hemelsblauw)

Bovenbehuizing RAL 5015 (hemelsblauw)

Elektrische eigenschappen laadpunt
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9. Fabrikanten verklaring

Blue Current B.V. verklaart dat dit laadpunt voor elektrische auto’s voldoet 

aan de Low Voltage Directive (2006/95/EG) en de EMC-richtlijn (2004/108/

EC). 

Het is ontworpen en getest in overeenstemming met de volgende 

internationale normen:

EN 61851-1 (2011) & EN 61851-22 (2002): laden via een geleigende 

verbinding van elektrische voertuigen

EN 61000-6-3 (2007), A1 (2001), EN 61000-3-2 (2006), A1 (2009), 

A2 (2009) & EN 61000-3-3 (2008): emissie

EN 61000-6-1 (2007): immuniteit

De testen zijn uitgevoerd door Dare Measurements (notified body, 

identificatienummer: 1912). Het laadpunt is voorzien van een CE keurmerk. 

De kWh meter in het laadpund is MID gecertificeerd, zodat de kosten van 

laadtransacties kunnen worden verrekend. 

Namens Blue Current B.V.:

Naam:  Mark de Raaij 

Datum:  11/12/2021

Blue Current B.V.

Europalaan 100

3526 KS Utrecht

+31 85-0466050

samen@bluecurrent.nl
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Bijlagen
installatie



A A

D1 B1

A A

D B

Bijlage 1
Hidden lay-out schema

A 

B

B1 

C 

D

D1 

E 

F

Bevestigingspunt

Rechter wartel

Rechter klemmenstrook (netaansluiting)

Internetaansluiting

Linker wartel

Linker klemmenstrook (laadkabel of stroomkabel naar de NanoCharge)

NanoCharge aansluiting

Direct Smart Charging aansluiting



E

C

CP S1 S1 S2 S3 N PE L3L2 N N NL1L1PE

Linker klemmenstrook (D1) Rechter klemmenstrook (B1)

Alleen als het een Hidden Cable betreft. 
Bij een NanoCharge is hier niks aangesloten.

F

Output Input

BD

Let op! Deze poort werkt alleen i.c.m. Direct Smart Charging.  
Een Smart Reader hoeft niet aangesloten te worden op de Hidden.



I

G1

G2 

H1

H2

I 

J

Doorvoer installatiekabel

Doorvoer installatiekabel

Doorvoer STP-kabel

Doorvoer STP-kabel

Kroonsteen

Hidden aansluiting

G1

J

H1

G2

H2

Bijlage 2
NanoCharge lay-out schema
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Europalaan 100
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