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De OSTRA is het slimme laadstation met één contactdoos voor het laden van 
elektrische voertuigen. 
In deze handleiding vindt u informatie die nodig is om de OSTRA te kunnen 
installeren en gebruiken. Lees daarom deze handleiding aandachtig door 
alvorens aan de slag te gaan en bewaar de handleiding voor toekomstig 
gebruik. 
Heeft u vragen of heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met BlueMarble 
Charging BV of kijk op www.ostracharger.com.

1. Voorwoord
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2. Installatiehandleiding OSTRA

Dit is de installatiehandleiding van de OSTRA. Deze handleiding bevat instruc-
ties voor installatie, gebruik en onderhoud van de OSTRA. De OSTRA is een 
slim laadstation voorzien van een speciale contactdoos voor het laden van 
elektrische voertuigen (Type 2, mode 3 compatible). 
Het doel van deze handleiding is om alle bij de installatie, de aansluiting en 
het onderhouden van de OSTRA laadstation betrokken personen te informe-
ren op welke wijze het laadstation veilig geïnstalleerd, gebruikt en onderhou-
den kan worden.  
In deze handleiding wordt van deze personen verondersteld dat zij voldoen 
aan de geschiktheidseisen om aan elektrotechnische installaties te werken.

2.1  Gebruik van symbolen 
In deze handleiding worden de volgende symbolen gebruikt. 

Pas op, Elektriciteit! Bij onvoorzichtig of niet volgens de richtlijnen 
handelen, is er kans op een levensbedreigende elektrische schok. 

Pas op, Gevaar! Bij onvoorzichtig of niet volgens de richtlijnen  
handelen, is er kans op lichamelijk letsel of schade aan het product. 

2.2  Veiligheidsvoorschriften 
De onderstaande veiligheidsvoorschriften gelden voor installatie en gebruik 
van het laadstation. Lees deze voorschriften goed en zorg dat ernaar gehan-
deld wordt.

–  Installeer het laadstation uitsluitend op een daarvoor bestemd voedings-
circuit en voldoe volledig aan lokale technische vereisten en veiligheids- 
regels.

–  De installatie en kabels moeten aangelegd worden op basis van de maxi-
male laadstroom aan de ingang van het laadstation. Daarbij moet uitge-
gaan worden van een continue belasting. De genoemde kabeldiameters in 
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deze handleiding zijn indicatief. De installateur blijft verantwoordelijk voor 
het bepalen van de correcte kabeldiameter en het voldoen aan de relevan-
te standaarden en regelgevingen.

–   Zorg dat het laadstation altijd spanningsloos is voordat er (onderhouds )
werkzaamheden worden uitgevoerd. Slechts het OSTRA Front en de 
OSTRA Perla (zie afbeelding 5.1.2) kunnen onder spanning ge(de)mon-
teerd worden.

–  Werkzaamheden aan het laadstation moeten worden uitgevoerd door een 
gekwalificeerd medewer ker die deze handleiding heeft gelezen en handelt 
conform de norm IEC 60364 (Electrical Installations for Buildings). Het 
nalaten hiervan kan leiden tot letsel of gevaarlijke situaties als met elektri-
citeit wordt gewerkt.

–  Het laadstation bevat elektrische componenten die na het loskoppelen 
van de stroomaansluiting nog elektrische lading kunnen bevatten. Wacht 
minimaal 10 seconden na het ontkoppelen alvorens de werkzaamheden te 
hervatten.

–  Het werk mag niet worden uitgevoerd als het regent of wanneer de lucht-
vochtigheid hoger is dan 95%.

–  Plaats een laadstation niet in een omgeving van explosieve en/of licht  
ont vlambare stoffen.

–  Plaats een laadstation niet in overstromingsgevoelige gebieden zonder 
extra maatregelingen te treffen.

–  De installatie locatie moet een vlakke en stevige ondergrond hebben en 
een omgevingstemperatuur van -25 tot 50 graden Celsius.

–  Bij bevestiging aan een wand dient het draagvermogen minimaal 40 kg 
zijn.

–  Zorg ervoor dat de locatie van het laadstation zodanig is dat gebruikers 
hun laadkabel kunnen gebruiken zonder deze onder spanning (strak) te 
zetten. 

– Zorg dat de laadkabel niet met hittebronnen in aanraking kan komen.
–  Zorg dat de laadkabel niet geknikt of ingeklemd zit, niet overreden kan
 worde n en  geen struikel gevaar kan opleveren voor de omgeving.
–  Bij beschadiging en/of ongevallen dient het laadstation direct spannings-

loos gemaakt te worden.



6 7

–  Zorg ervoor dat de apparatuur onder de juiste bedrijfsomstandigheden 
wordt gebruikt.

–  Wikkel de laadkabel tijdens het laden helemaal af en vermijd lussen.
–  Zorg voor droge handen bij het insteken of verwijderen van de stekker.
–  Trek altijd aan het handvat van de stekker, nooit aan de kabel.
–  Gebruik voor het reinigen geen krachtige waterstralen.

3. Productomschrijving

3.1.  OSTRA
De OSTRA is een slim laadstation voor het opladen van elektrische voertui-
gen. De OSTRA Perla vormt het intelligente hart en wanneer er meerdere 
OSTRA Laadstations op één locatie zijn communiceren de laadstations door 
middel van RF draadloos naar één of meerdere OSTRA’s. Hierdoor is het een-
voudig meerdere OSTRA’s draadloos met elkaar te verbinden.

3.2  Verbinden met backoffice  
Voor het verbinden van de OSTRA met MyOSTRA is een OSTRA Charging  
Controller nodig. Afhankelijk van de uitvoering kan een OSTRA Charging 
Controller tot 100 OSTRA Laadstations draadloos met elkaar verbinden. 
De OSTRA Charging Controller wordt als externe accessoire geleverd en is 
zodanig geen onderdeel van het laadstation zelf. Optioneel kan de OSTRA 
Perla met een interne OSTRA Charging Controller inclusief SIM-kaart worden 
uitgevoerd voor een stabiele 4G verbinding.

3.3  Voorwaarden voor gebruik 
Er wordt spanning op de contactdoos geschakeld als beide stekkers van de 
laadkabel zowel in de OSTRA als in de auto zijn gestoken én autorisaties  
hebben plaatsgevonden.
Voor de OSTRA modellen die door middel van een OSTRA Charging Controller 
zijn verbonden met MyOSTRA word het starten en stoppen van een laadtrans-
actie gedaan door middel van een geautoriseerde laadpas of via de backoffice 
OSTRA op afstand. 
Voor de OSTRA Plug & Charge is geen laadpas nodig.

Het maximale laadvermogen van 22 kW wordt bepaald door de weerstand 
van de laadkabel, het laadvermogen van de auto en de afzekering van de 
OSTRA Charger.
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Een laadsessie van de OSTRA wordt pas gestart als: 
–    De laadkabel met zowel de auto als het laadstation is verbonden 
–    Een laadpas is aangeboden voor de RFID reader van de OSTRA, een 

laadsessie met behulp van een app of andere interface is aangevraagd en 
de sessie is geautoriseerd

–   De auto heeft de laadsessie geaccepteerd
 
3.4  In-/Uitschakelen van de OSTRA 
De OSTRA kan spanningsloos gemaakt worden door de installatieautomaat in 
de meterkast af te schakelen. 

3.5  Bedoeld en onbedoeld gebruik 
De OSTRA is uitsluitend bedoeld voor het laden van mode 3 compatibele 
elektrische voertuigen.  

3.6  Technische specificaties 

Technische eigenschappen 

Laadvermogen* Max. 3.7 / 7,4 / 11 / 22 kW

Laadmodus Mode 3

Contactdoos Type 2, IEC 62196-2 (optioneel een vaste laadkabel 
Type 2)

Aantal contactdozen 1

Keurmerken CE conformiteitsverklaring

Hoofdaansluiting 1-fase of 3-fase, 230V – 400V, 16A en 32A

Interne beveiliging  
tegen overstroom

DC 6mA (DC lekstroom)
AC 30mA (config instelling)

kWh meting* Embedded of MID gecertificeerde kWh meter

Omgevingstemperatuur -25°C tot +50°C

Luchtvochtigheid Max. 95%

Autorisatie* Auto Start / RFID pas

Statusinformatie LED indicator

Communicatie* Stand alone, externe OSTRA Charging Controller, 
OSTRA Internal Charging Controller 4G

Communicatieprotocol OCPP 1.6

Ontworpen volgens IEC 61851-1 (2011), EC 61851-22 (2002)

Beschermingsgraad IP65 (OSTRA Base) IP54 (OSTRA Perla), IK10

Installatievoorschriften NEN 1010

Kabelinvoer Trekontlasting aan onderzijde

Kabelaansluiting Klemmenstrook - max 6mm2 - Interne connector

Behuizing Polycarbonaat (PC) / ABS

Afmetingen in mm 370 x 135 x 210 mm

Gewicht 3.4 kg

Montage Wand, op paal of inbouw

Standaard kleuren RAL 7021 antracietgrijs, RAL 9010 wit

* Afhankelijk welke uitvoering van de OSTRA het betreft
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3.7  Specificaties per type OSTRA 
OSTRA Plug & Home Home & Business   Business   Business Business
 Charge  Work  P1 PoE 4G

1-3 fase 32A ✓	 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	 ✓

Type 2 contactdoos ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	 ✓

Vaste kabel Type 2 O O O 	  		 	

DC60 mA beveiliging  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	 ✓
 

AC30mA aardlekbeveiliging ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	 ✓
 

Plug & Charge ✓ 	 	 	 		 	

RFID paslezer   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	 ✓
 

Interne kWh meter   ✓    

MID gecertificeerde    ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
   3-fase kWh-meter  	 	 	 	 	

RF technologie  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	 ✓
 

OSTRA Charging Controller  Home Home  Business Business Business 
  P1 P2  P1 PoE 4G

        O = Opties

3.8  Garantie 
BlueMarble Charging B.V. garandeert de apparatuur en software tegen  
productie fouten en gebreken in materiaal en vakmanschap gedurende 2 jaar 
vanaf de datum van levering. Problemen ontstaan uit oorzaken die niet  
verwijtbaar zijn aan de fabrikant, zijn voor rekening en risico van de installa-
teur en/of klant. 
De fabrikant is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en de garantie 
indien: 
–   De instructies en aanwijzingen in deze handleiding niet zijn gevolgd  
–   Dit laadstation niet uitsluitend voor het laden van mode 3 compatibele 

elektrische voertuigen wordt gebruikt  
–   De installatie niet door een erekende installateur is uitgevoerd  
–   Er eigenhandig wijzigingen aan het product hebben plaats gevonden  
–   Er sprake van schade door derden is (vandalisme) 
Raadpleeg de algemene- en de volledige garantievoorwaarden op  
www.bluemarblecharging.com.

Het OSTRA laadstation moet worden aangesloten en geïnstalleerd door een 
erkend installateur. De installateur en de eigenaar zijn verantwoordelijk voor 
de installatie, de werking en het onderhoud aan het laadstation, waarbij zowel 
de wet voor veiligheid van personen, dieren en goederen (in NL NEN 3140) in 
acht moeten worden genomen evenals de wettelijke installatievoorschiften 
van het desbetreffende land. 

De installateur zal de installatieautomaat in de meterkast duidelijke marke-
ring aanbrengen ten behoeven van de OSTRA.

De OSTRA is standaard geschikt voor zowel wand-, paal- en zuilmontage en 
optioneel als inbouw. Bij een wandinstallatie wordt een installatie hoogte 
tussen 950 mm en 1500 mm geadviseerd.
Voor inbouw, neem contact op met BlueMarble Charging BV.

– Hoofdstuk 5.6 voor wandmontage
– Hoofdstuk 6.1 voor montage aan OSTRA Pole
– Hoofdstuk 6.2 voor montage aan OSTRA Column

4. Voorwaarden voor installatie van  
de OSTRA
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5. Het installeren van de OSTRA

Het OSTRA laadstation wordt geleverd in twee types:
– Type 2 contactdoos   
– Vaste laadkabel met Type 2 stekker 
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5.1  Uitpakken

Een OSTRA laadstation bestaat uit: 
– OSTRA Base 
– OSTRA Cover (transparant)
– OSTRA Perla 
– OSTRA Front 
– Kabelklem set
– Snijwartel
– Bouten, schroeven en wandpluggen 
– OSTRA Charging Controller (afhankelijk van het model OSTRA)
– OSTRA User interface sticker en infographic
– Charging Station Identifier Label (C) en infographic
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zakjes met bevestigingsmiddelen

kabelklemonderdelen
OSTRA Cover
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Gebruik de volgende gereedschappen en materialen voor de installatie:

– Draadstriptang
– Kniptang
–  Inbus schoevendraaier (maat 2,5, maat 3)
–  Torx schroevendraaier (maat T25)
– Rolmaat
– Breekmes
–  Hamer- of klopboormachine (ten behoeve van muurbevestiging)
– Boortje (6 mm)
– Waterpas
–  Spanningszoeker schroevendraaier
–  Adereindhuls indien sprake van een voedingskabel met flexibele kern 
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5.1.1

5.1.2
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5.2  Voorbereiden van de voedingskabel
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Strip de buitenmantel van de 3- of 5-aderige voedingskabel tot 400 mm zodat 
de inwendige gekleurde voedingskabels zichtbaar worden. Strip vervolgens 
de binnenkabels zodat de kern bloot komt te liggen. Indien van toepassing 
werk de zachte kern af met passende adereindhulzen. (afbeelding 5.2.1).

400 mm

5.2.1
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Schuif de kabelklem over de voedingskabel zoals aangegeven in de afbeelding 
hierboven. Let op de minimale en de maximale lengte die de voedingskabel 
mag uitsteken. Zorg ervoor dat de klem (pijl A) goed wordt aangedrukt tijdens 
het aandraaien van de schroef (pijl B). Nu zit de kabelklem vast aan de kabel. 
(afbeelding 5.3.1). 

Schroef: KN6038 5x50 (T25)
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5.3.1

Min 20 mm

Max 25 mm
A

B

Torx T25

5.3  Montage van de kabelklem

! Opmerking 
Fixeer de kabelklem op de correcte hoogte ten opzichte van het gestripte 
deel (afbeelding 5.3.1).
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Snij de wartel uit voor een passende afdichting tussen de kabel en wartel. 
Voer de kabel door de wartel en zorg voor de juiste oriëntatie van de wartel 
zoals is aangegeven in de afbeelding.

! Opmerking 
De oriëntatie van de wartel is belangrijk, de wartel is te vinden in zakje A.
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5.4  Montage van de wartel

5.4.1
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5.5  Montage van de voedingskabel 

Voer de kabel met de wartel in de behuizing.

5.5.1
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5.6  Wandmontage van het OSTRA laadstation

! Opmerking 
Controleer de aangeven boorgaten met een rolmaat. De afstanden tussen 
de boorgaten horizontaal en verticaal zijn respectievelijk; 300mm en 
78mm.
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Selecteer een geschikte wand om het OSTRA laadstation aan te bevestigen. 
Vermijd extreem zonlicht. Zorg, met behulp van een waterpas en de boormal, 
voor een horizontale bevestiging aan de wand. Monteer het OSTRA laad- 
station aan de wand met de bevestigingsmiddelen uit zakje B. Zorg ervoor dat 
het OSTRA laadstation niet of zo min mogelijk vervormt, ten behoeve van een 
juiste sluiting van het front paneel.
(afbeelding 5.6.1).
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5.6.1
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Pluggen: Muurplug 6x50

Schroeven: DIN7981CZ ST4,2x50
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5.7  Aansluiting van de kabels op de klemmenstrook
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Sluit de kabels aan zoals aangegeven in de afbeelding 5.7.1.  
Gebruik tie-wraps uit zakje B om de bekabeling aan het OSTRA laadstation te  
monteren en samen te houden. Knip de overtollige stukken tie-wrap af voor 
een mooie afwerking.

5.7.1
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PE N L1 L2 L3

! Opmerking
De kabelklemmen zijn geschikt voor een maximale draaddikte van 6mm2. 

! Tip 
Het gebruik van tie-wraps zorgt ervoor dat er minder ongewenste krach-
ten komen te staan op de elektrische verbinding. 

5.8  Plaatsing van de OSTRA Cover  
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Monteer de OSTRA Cover over de kWh meter met de bevestigingsmiddelen uit 
zakje C.

Schroef: DIN912 M4x20 
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5.8.1
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maat 3



24 25

! Opgelet
Niet elektrisch schroeven.

! Tip
Monteer alle schroeven half alvorens ze één voor één volledig aan te 
draaien. Nadat de 4 schroeven gemonteerd zijn, kunnen ze handvast 
aangedraaid worden.
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5.9  Montage van de OSTRA Perla

Schroef: DIN912 M4x12 
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5.9.1

5.9.1.a

Inbus  
maat 2.5

A

B

Monteer de OSTRA Perla in de OSTRA Base door middel van de bevestigings-
middelen uit zakje D.  

! Opgelet 
Controleer de aanwezigheid van een rubberen O-ring (pijl A) en de  
rubberen plug (pijl B) aan de achterzijde van de OSTRA Perla,  
aangegeven in afbeelding 5.9.1.a.
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5.10  Montage van het OSTRA Front

Oriënteer het voorpaneel zo dat de scharnieren in de nokken van de OSTRA 
Perla vallen. Draai de de bouten uit zakje E aan de onderkant aan. Indien je 
te maken hebt met een vaste kabel aansluiting dient de laadkabel door het 
voorpaneel gestoken te worden (afbeelding 5.10.2). 
 

Schroef: DIN912 M4x8 

Schroef: DIN912 M4x8 
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5.10.2 Modellen voorzien van vaste kabel

Zorg voor een goede aansluiting van de OSTRA Front met de OSTRA Base, 
door de OSTRA Front goed aan te drukken bij het aandraaien van de schroe-
ven. Gebruik GEEN elektrisch gereedschap

5.10.1

5.10.2

! Opgelet 
Alvorens de schroeven aan te draaien dient het voorpaneel op de OSTRA 
aangedrukt te worden om eventuele kiervorming rondom de OSTRA te 
voorkomen. Pas nadien kunnen beide schroeven aangedraaid worden.

! Opgelet
Geen elektrisch gereedschap gebruiken voor het aandraaien van de 
schroeven.
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5.10.1 Modellen voorzien van type2 contactdoos
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Naast wandmontage kan het OSTRA laadstation aan een OSTRA Column of 
een OSTRA Pole gemonteerd worden, verkrijgbaar in meerdere uitvoeringen.  
In dit hoofdstuk wordt de installatie beschreven van de OSTRA Column en de 
OSTRA Pole.
Door de grote variatie van ondergronden worden er geen bevestigingsmidde-
len geleverd voor de montage van de zuil of paal op een harde ondergrond.
De installateur zal op locatie moeten bepalen welke bevestigingsmiddelen  
geschikt zijn voor het plaatsen van de OSTRA Column of de OSTRA Pole.

6.  Montage OSTRA Pole of OSTRA Column

OSTRA Pole OSTRA Column

Toepassing grondanker bij zachte ondergrond
De Home Paal kan zijn voorzien van een vast grondanker. Indien geen vast 
grondanker is toegepast dienen de volgende stappen uitgevoerd te worden 
voor montage van een OSTRA Pole op een los geleverd grondanker.
Indien van toepassing: zet het grondanker in elkaar volgens de met het  
grondanker meegeleverde instructies.

6.1  Montage van de OSTRA Pole
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! Tip
Bij een losse ondergrond wordt het gebruik van extra zandcement aange-
raden (niet meegeleverd). 

1.  Bij gebruik van een OSTRA Grondanker, doorloop de installatiehandleiding 
van het grondanker.

2.  Voer de kabel door de onderzijde van de paal naar de bovenzijde.
  Bij plaatsing van een OSTRA Pole kunt u ervoor kiezen de grondplaat:
  –  Zichtbaar te monteren. Bovenkant grondanker ca 10 mm boven het 

maaiveld plaatsen; 
  –  Niet zichtbaar te monteren. Bovenkant grondanker ca 50 mm onder 

het maaiveld plaatsen door het gehele anker 50 mm dieper in te  
graven; 

  – Houdt rekening met de dikte van eventuele bestrating 
3.  Bevestig de Home paal aan het grondanker met de bevestigingsmiddelen 

uit zakje G. 
4.  Sluit de OSTRA aan (zie hoofdstukken 5.2 t/m 5.10, excl. 5.6) en bevestig 

de OSTRA aan de Home paal met de bevestigingsmiddelen uit zakje F1.

 

Verharde ondergrond 
De Home paal is voorzien van gaten aan de onderkant die een bout-moer 
verbinding verzorgen. Voer onderstaande stappen uit.  

1.  Bepaal locatie vd paal en bereid de bevestigingspunten in de ondergrond 
voor.

2. Voer de kabel door de onderzijde van de paal naar de bovenzijde.
3.  Bevestig de paal aan de ondergrond. De bevestigingsmiddelen zijn niet  

meegeleverd.
4.   Sluit de OSTRA aan en bevestig de OSTRA aan de paal met bevestigings-
 middelen uit zakje F-1.
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Toepassing grondanker bij zachte ondergrond
Voor de montage van een OSTRA Column is een OSTRA grondanker noodza-
kelijk. Doorloop de hieronderstaande instructie:

! Tip
Bij een losse ondergrond wordt het gebruik van extra zandcement  
aangeraden. 

1.  Doorloop de installatiehandleiding van het grondanker.
2.  Installeer de mantelbuis door deze door één van de gaten in de bodem- 

plaat of zijkanten te geleiden en zorg dat de voedingskabel minimaal 95cm 
boven het maaiveld uit komt.

3.  Voer de bekabeling door de mantelbuis en stel het grondanker volledig  
horizontaal. De bovenkant van het grondanker net boven het maaiveld 
(houdt rekening met de dikte van eventuele bestrating). 

4.  Panelen van de OSTRA Column zijn d.m.v. een aardedraad met het frame 
verbonden. Het frame dient d.m.v. een aardedraad met het anker te  
worden verbonden.  

5.  Stort bij voorkeur snelbeton en grond in en rond het grondanker.  
Vul aan tot ca 50mm onder de rand. 

6.  Herstel het maaiveld en vlak af met grond, zand en eventueel bestrating. 
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Schroef: DIN912 M6x25
6.2.1

6.2  Montage van de OSTRA Column
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Verharde ondergrond 
De OSTRA Column is voorzien van gaten aan de onderkant die een bout-moer 
verbinding verzorgen. Voer onderstaande stappen uit.  

1.  Bepaal de locatie van de OSTRA Column en zorg voor een passende beves-
tigingsmethode. 

2.  Maak het voor en achter paneel van de zuil los, bewaar de schroeven  
zorgvuldig! *

3.  Voer de kabel door de onderzijde van de paal.   
4.  De OSTRA Column heeft in de voet vier rond 8mm bevestigingsgaten voor 

een schroef verbinding met de harde ondergrond **   
5.  Zorg dat de Business zuil waterpas staat en draai de moeren aan.  

*  Beide panelen zijn ten behoeve van aarding met een draad verbonden aan het frame.
**       Bevestigingsmiddelen zijn niet meegeleverd

6.2.2
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De OSTRA Column ondersteunt 3 mogelijke aansluitingen. Volg onderstaande 
stappen voor het aansluiten van de kabels in een OSTRA Column.  

1.  Zorg dat de installatie en de voedingskabel spanningsvrij is en het veilig is 
om te werken.

2.  Maak de deksel van de lasdoos behuizing los, bewaar de schroeven zorg-
vuldig! 

3.  Controleer of de aarding van de zuil en de panelen goed zijn aangesloten.  
Elk paneel dient verbonden te zijn met het frame en van hieruit met de 
“PE-klem” in de lasdoos. 

4.  Sluit de voedingskabel aan op de manier die bij uw situatie van toepasing 
is.  

5.  Na het aansluiten van de voedinskabels, plaats de deksel van de lasdoos 
terug met de bijbehorende schroeven en maak gebruik van de meege-
leverde schroef. LET OP: Draai de schroef voldoende (evenhoog als de 
buitzijde van het paneel) in het frame zodat het paneel niet naar boven of 
onder kan schuiven.  

6.3  Aansluiten van de voedingskabel

L3L3L2L1L1NNPEPE L2 L3L3L2L1L1NNPEPE L2

L3L3L2L1L1NNPEPE L2

6.3.1

A
B

C
D

E
F
1

F
2

CEM
ENT

i

!

A. Aanvoer enkele voedingskabel B. Aanvoer dubbele voedingskabel

C.  Aanvoer enkele voedingskabel en 
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1.  Bereid de trekontlasting voor zoals is aangegeven in hoofdstuk 5.3                                                   
 en breng de voedingskabel in de OSTRA(‘s). 
2.    Schroef de OSTRA(‘s) op de OSTRA Column met behulp van de schroeven 

in zakje F2.
3.  Zie 5.7. Aansluiting van kabels op de klemmenstrook voor de verdere 

installatie van de OSTRA(‘s).

6.4  Montage van een OSTRA op de OSTRA Column
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7.1  De OSTRA Charging Controller
Alle connected OSTRA laadstations maken gebruik van een OSTRA Charging 
Controller voor de verbinding met het online beheerplatform. In de OSTRA 
Charging Controller zijn tevens de lokale instellingen voor smart charging  
ondergebracht. De navolgende afbeelding geeft de positie van de verschillen-
de componenten grafisch weer.

De OSTRA Charging Controller is verkrijgbaar in drie varianten:
– OSTRA Charging Controller UTP-P1; in de voorgaande afbeelding  
 aangegeven met “A”
–  OSTRA Charging Controller PoE; in de voorgaande afbeelding aangegeven 

met “B”
–  OSTRA Internal Charging Controller 4G; in de voorgaande afbeelding   

aangegeven met “C”

7. In gebruik stellen van de OSTRA  
Charging Controller 

7.2  Aansluiten OSTRA Charging Controller 
Voordat een OSTRA Charging Controller aangesloten en geconfigureerd kan 
worden, dienen de OSTRA laadstations te zijn geïnstalleerd en te zijn aange-
sloten, zoals beschreven in de hoofstukken 5 en 6. 

7.2.1 Bepalen positie OSTRA Charging Controller
Bij het bepalen van de juiste positie om de OSTRA Charging Controller te 
plaatsen, spelen de volgende factoren een rol:
Belemmerende obstakels kunnen het RF signaal negatief beïnvloeden
De draadloze RF verbinding tussen de OSTRA Charging Controller en de 
OSTRA laadstations is gebaseerd op professionele standaarden en het signaal 
gaat in principe door wanden, muren en andere fysieke obstakels. Uitzonder-
lijke obstakels als betonnen pilaren/kolommen met ijzeren bewapening en 
stalen constructies kunnen het signaal echter wel negatief beïnvloeden.  
Vermijdt voor een optimaal resultaat zo veel als mogelijk dat dergelijke  
constructies de denkbeeldige lijn tussen de OSTRA laadstations en de OSTRA 
Charging Controller doorbreken en positioneer de OSTRA Charging Controller 
ten opzichte van de OSTRA laadstations zo, dat signaal verlies wordt voorko-
men. Bijvoorbeeld door plaatsing op een vrije plek aan het plafond van een 
garage. 
OSTRA laadstations uit dezelfde configuratie groep geven het signaal aan  
elkaar door, waardoor ook OSTRA laadstations op moeilijk bereikbare  
plaatsen draadloos kunnen worden verbonden.
Een maximale afstand van 15 meter tussen de OSTRA laadstations en de 
OSTRA Charging Controller
Het RF signaal reikt ca 15 meter onder een hoek van 360 graden. Binnen een 
cirkel rond de OSTRA Charging Controller met een diameter van 30 meter 
kunnen tot 100 OSTRA laadstations worden aangesloten. In specifieke  
gevallen kan een OSTRA Access Point als range extender bijdragen aan een 
optimale verbinding.
OSTRA laadstations configureren binnen een groep met eigen OSTRA 
Charging Controller
Meerdere OSTRA laadstations configureren binnen een specifieke groep met 

My-OSTRA 

230 V

P1 poort slimme meter

OSTRA Charging Controller UTP-P1

OSTRA Charging Controller PoE

OSTRA Internal Charging Controller 4G

Router/modem

A

B

C
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een eigen OSTRA Charging Controller, biedt de volgende mogelijkheden:
–  Load balancing van het beschikbare vermogen tussen de OSTRA  

laadstations binnen de configuratie groep
–  Desgewenst een afwijkende tarifering voor gebruikers van de OSTRA  

laadstations ten opzichte van gebruikers van OSTRA laadstations in  
andere configuratie groepen. 

–  Desgewenst een andere begunstigde van de EV laadopbrengsten,  
bijvoorbeeld in een parkeergarage of op een laadplein van een bedrijfs- 
verzamelgebouw.

7.2.2 Aansluiten OSTRA Charging Controller op voeding 
OSTRA Charging Controller UTP-P1
De OSTRA Charging Controller UTP-P1 wordt door middel van een voeding 
adapter aangesloten op een 230V wandcontactdoos. Door de OSTRA  
Charging Controller aan te sluiten op de P1 poort van de slimme meter in de 
meterkast, houdt de OSTRA Charging Controller rekening bij de verdeling 
van stroom over laadstations met het actuele beschikbare vermogen van de 
installatie, zodat overbelasting wordt voorkomen.
OSTRA Charging Controller PoE
De OSTRA Charging Controller PoE wordt via de ethernet kabel gevoed door  
een router, modem of switch die power over ethernet ondersteunt. Indien de 
aangesloten router, modem of switch geen PoE ondersteunt, is een PoE  
injector beschikbaar. Neem hiervoor contact op met uw leverancier
OSTRA Charging Controller 4G
De OSTRA Charging Controller 4G is ingebouwd in het OSTRA laadstation en 
krijgt zijn voeding wanneer de OSTRA onder spanning wordt gezet.

7.2.3 Verbinden OSTRA Charging Controller met het internet
Alle OSTRA Charging Controller’s zijn standaard geconfigureerd voor een 
internet verbinding met MyOSTRA. Voor de verbinding met het internet kan 
worden gekozen uit de volgende mogelijkheden:
OSTRA Charging Controller UTP-P1 en OSTRA Charging Controller PoE
Aansluiting op het internet door middel van een UTP kabel op een router,  
modem of switch, die verbonden is met het internet. Vervolgens dient de 

OSTRA Charging Controller geconfigureerd te worden. Dit wordt verder  
toegelicht in paragraaf 7.3.
OSTRA Charging Controller 4G
4G aansluiting op het internet door middel van een SIM kaart die in de OSTRA 
Internal Charing Controller 4G is geplaatst.

7.2.4 Verbinding OSTRA Charging Controller met de OSTRA laadstations
De OSTRA laadstations staan door middel van een RF verbinding in contact 
met de OSTRA Charging Controller. Op locaties waar het signaal door omge-
vingsfactoren negatief kan worden beïnvloed, kunnen extra acces points  
worden toegevoegd. De OSTRA laadstations geven ook onderling via RF  
berichten aan elkaar door, zodat een altijd optimale situatie kan worden  
bereikt.

7.3 Configureren en in gebruik stellen OSTRA Charging Con-
troller
7.3.1. Configureren en in gebruik stellen OSTRA Charging Controller via de 
installatie portal
Voer de volgende stappen uit om de OSTRA Charging Controller te configure-
ren en in gebruik te stellen en verbinding te maken met MyOSTRA en/of het 
beheerplatform van BlueMarble Charging. LET OP: de OSTRA Charging  
Controller dient aangesloten te zijn en verbinding met het internet te hebben.
1.  Scan de QR code op de OSTRA Charging Controller of ga naar https://

installation.ostracharger.com/smartcharginghub en log in. Indien er nog 
geen account is aangemaakt, volg dan de procedure via Register om dit 
in enkele eenvoudige stappen alsnog te doen. Na registratie wordt een 
bevestigingsmail verstuurd. Nadat de mail is bevestigd, kan direct worden 
ingelogd.

2.  Vul het serienummer dat zich aan de buitenzijde van de OSTRA Charging 
Controller bevindt alsmede de security code in. Klik op Search en de  
instellingen worden getoond. 

3.  Scroll naar beneden om de OSTRA Charging Controller te configureren.  
Vul de gevraagde gegevens in en klik op “configer chargestations and  
connectors”.
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7.4 In gebruik stellen OSTRA laadstation
Voer de volgende stappen uit om het laadstation in gebruik te stellen.
1.  Schakel de voedingsspanning bij de verdeelinrichting in.
  De OSTRA zal een zelftest uitvoeren en verbinding zoeken zoeken met de 

OSTRA Charging Controller*, dit duurt ongeveer 1 minuut. Tijdens deze 
opstartfase geven de LED indicatoren de volgende kleurindicaties.

  *De OSTRA Plug & Charge & OSTRA Swipe & Charge zullen geen verbinding zoeken met een 
OSTRA Charging Controller

 

2.  Steek voor een praktijktest de stekker van de laadkabel in de auto en in 
het laadstation en start een laadsessie met behulp van één van de  
bijgeleverde laadpassen.

 1 Eerst dient de afzekerwaarde van de aansluiting te worden ingevoerd. 
 2  Indien de dynamic load balancing optie is besteld en een unlock code 

is ontvangen, kan deze optie worden aangevinkt en dient de unlock 
code te worden ingevuld. 

3  In het geval dat er meerdere OSTRA’s op één locaties zijn en het voor de 
klant wenselijk is, kan ervoor gekozen worden om OSTRA Laadstations te 
verdelen / te clusteren over verschillende laadpalen. Hierdoor kan de klant 
er bijvoorbeeld voor kiezen om per laadpaal verschillende laadtarieven in 
te stellen.

  Afhankelijk van het type OSTRA Charging Controller kunnen er per  
laadpaal maximaal 10 OSTRA Laadstations geconfigureerd worden.  
Het clusteren van OSTRA Laadstations per dubbele OSTRA Column of per 
set OSTRA Laadstations aan de muur zijn, bijvoorbeeld:

 •   1 laadpaal met 1 OSTRA Laadstation
 •  1 laadpaal met 2 OSTRA Laadstations
 •  etcetera
  In het specifieke geval bij een OSTRA Charging Controller PoE met de  

mogelijkheid van 50 OSTRA Laadstations of meer, kan ervoor gekozen 
worden om per laadpaal tien OSTRA Laadstations te clusteren.

4.   Doorloop het menu, vul de gevraagde gegevens in. 
   Vervolgens wordt in een overzicht vermeld welke instellingen zijn  

ingevoerd. Indien akkoord: klik op “send configuration”. De OSTRA  
Charging Controllers worden nu automatisch geconfigureerd, dit duurt 
enkele minuten.

5.  Zend vervolgens vanuit de pagina een mail naar de opdrachtgever, zodat 
die het proces kan afronden en waar nodig of gewenst abonnementen 
kan afsluiten om inzicht in de laadstations te krijgen en de laadstations te 
beheren.

6.  De BackOffice van BlueMarble Charging is een open Platform dat werkt 
met open standaarden. Het is mogelijk om eventuele bestaande  
laadstations van andere fabrikanten met het Platform van MyOSTRA te 
koppelen (mits deze OCPP ondersteunen). Alle laadstations kunnen zo in 
één omgeving beheerd worden.

Rood knipperd:   Verbinding maken met 
OSTRA Charing Controller

Rood: Er is een aardfout geconstateerd

Groen: Klaar om te laden
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8. Gebruik van de OSTRA

8.1  Laden starten 

 

1.  Steek de laadkabel in de contactdoos van de auto en vervolgens in de  
contactdoos van het laadstation. 

2.  Houd de laadpas voor de RFID reader. Het laadstation controleert de  
laadpas op bevoegdheid, de LED indicator knippert kortstondig geel en 
laat een korte toon horen als de pas is geaccepteerd. Als de pas niet 
geaccepteerd wordt, dan klinkt er een dubbele toon en knippert de LED 
indicator rood.

3.  De indicator van de betreffende contactdoos kleurt een paar seconden 
geel en de kabel wordt vergrendeld.

4.   Na enkele seconden kleurt de indicator blauw, gevolgd door een korte 
toon. De auto wordt nu geladen. 

8.2  Laden beëindigen 
1.  Houd dezelfde laadpas waarmee de laadsessie is geactiveerd, opnieuw 

voor de kaartlezer. Er klinkt een korte toon. 
2.  De laadsessie wordt beëindigd, de vergrendeling wordt opgeheven en de 

indicator kleurt kortstondig geel en daarna groen.
3.  De laadkabel kan nu verwijderd worden. 

8.3  LED-kleurcodes 
Bij ieder OSTRA Laadstation wordt een userinterface sticker geleverd,  
wanneer het voor de klant wenselijk is kan ervoor gekozen om deze boven op 
de OSTRA front te plakken. Hierdoor kan op ieder moment de status van het 
laadstation en laadsessie worden afgelezen conform onderstaande tabel.

LED kleurcodes 

Rood knipperend Maken verbinding met OSTRA Charing Controller óf de 
OSTRA Charging Controller is niet verbonden met het 
internet

Groen OSTRA is beschikbaar & klaar om te laden

Geel Laadpas autorisatie, in afwachting van toestemming  
vanuit de auto om te laden óf de auto is volledig geladen

Blauw Actieve laadtransactie

Rood Er is een aardfout of storing geconstateerd

Rood knipperend 
eenmalig

De laadpas is niet geautoriseerd voor het starten of stop-
pen van de laadtransactie

8.4  Laden zonder het gebruik van een laadpas 
De OSTRA Laadstations worden standaard geleverd met de mogelijkheid om 
direct payment te gebruiken voor het starten van een laadtransactie zonder 
een laadpas te gebruiken. Onder het klepje van de socket is een QR-code  
geplakt. Door de QR-code te scannen met uw smartphone die verbonden is 
met het internet, komt u op de direct payment pagina van de OSTRA. Vanuit 
dit menu kunt u een laadtransactie starten en zal de betaling van de laad-
transactie worden gedaan door onze directpayment partner.
De direct payment functionaliteit altijd in de backoffice van het laadstation 
geactiveerd moeten worden.
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9. Onderhoud en storingen van de OSTRA

! Gevaar 
Het elektrische systeem moet volledig van elke stroomaansluiting zijn  
losgekoppeld alvorens installatie en onderhoudswerk uit te voeren. 

! Gevaar
Het laadstation bevat elektrische componenten die na het loskoppelen  
van de stroomaansluiting nog elektrische lading kunnen bevatten.  
Wacht minimaal 10 seconden na het ontkoppelen alvorens de werkzaam-
heden te starten. 

De eigenaar of gebruiker is verantwoordelijk voor het onderhoud aan het 
laadstation, waarbij zowel de wet voor veiligheid van personen, dieren en  
goederen (in NL NEN 3140) in acht moeten worden genomen als de in het 
land van opstelling geldende installatievoorschriften (in NL NEN 1010). 

9.1  Schoonmaken 

! Opmerking
Gebruik voor het reinigen geen krachtige waterstralen. Dit brengt het 
risico op een elektrische schok mee. 

! Opmerking
De contact dozen mogen niet van binnen schoongemaakt worden. 

De OSTRA kan aan de buitenkant met een zachte, vochtige doek schoonge-
maakt worden. Laat daarbij altijd de contactdoos gesloten. 

9.2  Storingen & Oplossingen 
Onderstaande tabel kan helpen om een oplossing voor eenvoudige storingen 
te vinden. Lukt het niet met behulp van onderstaande tabel de storing te  
verhelpen? Neem dan contact op met de leverancier of installateur. 

Probleem Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing

Laadstation  
reageert niet

–   Geen spanning op het 
laadstation

–  Aardlekschakelaar en/of 
installatieautomaat en/of 
aardlekautomaat in de  
verdeelinrichting is niet  
ingeschakeld 

–  Neem contact op met de 
installateur

Aardlekschake-
laar valt uit

–   Aardfout in het laad-
station 

–   Speciale aardweer-
stand nodig voor het 
voertuig 

–   Defect in het voertuig 
–  Ondeugdelijke laad-

kabel 

–  Controleer elektrische be-
drading op beschadigingen. 
Vervang beschadigde draden 

–  Vocht of condens op elektri-
sche verbindingen. Maak de 
verbindingen droog indien 
nodig 

–  Vervang de laadkabel
–  Meet de aardweerstand 

en vergelijk deze met de 
gevraagde weerstand van 
voertuig leverancier, bijv. 
Renault Zoe < 150 Ohm 

–  Neem contact op met de 
installateur 

A B C D E F1

F2

CEMENTi

!

A B C D E F1

F2

CEMENTi

!



50 51

LED indicator 
knippert rood bij 
het voorhouden 
van de laadpas

–  Laadpas is niet  
geautoriseerd

–  Er is geen commu- 
nicatie met de Back-
Office

–  Controleer de instellingen in 
de BackOffice of de laadpas 
gekoppeld is aan het laad-
station en / of interoperabel 
is (roaming ingesteld) 

–  Controleer of de gateway 
verbinding heeft met het 
laadstation of indien van 
toepassing het (intern)  
modem een actieve  
connectie met het GSM/
GPRS-netwerk heeft 

–  Neem contact op het de 
laadpaal exploitant

LED indicator 
kleurt rood

–  Laadkabel is niet 
goed aangesloten 

–  Geen verbinding met 
de Gateway of slecht 
ontvangst router

–  Geen of slecht GSM/
GPRS signaal (indien 
van toepassing)

–  Er is geen commu- 
nicatie met de Back-
Office 

–  Laadkabel is niet ver  
genoeg in de contactdoos 
gestoken (controleer ook bij 
het voertuig) 

–  Controleer op een werkende 
internet verbinding.

–  Neem contact op me de 
installateur

Stekker van de 
laadkabel wil 
niet uit de con-
tactdoos 

–  Verkeerde pas  
gebruikt om laden te 
stoppen 

–  Ontgrendelpin komt 
niet omhoog 

–  Gebruik dezelfde pas voor 
het stoppen van het laden 
als waarmee laden is gestart 

–  Duw de stekker verder in de 
contactdoos en houd de pas 
nogmaals voor de kaartlezer 

–  Aardlekschakelaar in de 
meterkast uit en na 1 minuut 
weer aan zetten

–  De socket handmatig  
ontgrendelen (zie hoofdstuk 
10)  

–  Neem contact op met de 
servicedesk van de laadpaal- 
exploitant

9.3  Afvoer & Milieu 
Elektrische en elektronische apparaten inclusief accessoires dienen  
gescheiden van het algemeen huishoudelijk afval afgevoerd te worden.  
Hergebruik van materialen spaart grondstoffen en energie en levert een  
belangrijke bijdrage aan het beschermen van het leefmilieu. 
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10. De Type 2 socket handmatig  
ontgrendelen

! Gevaar 
Het elektrische systeem moet volledig van elke stroomaansluiting zijn 
losgekoppeld alvorens installatie en onderhoudswerk uit te voeren.

! Gevaar
Het laadstation bevat elektrische componenten die na het loskoppelen 
van de stroomaansluiting nog elektrische lading kunnen bevatten. Wacht 
minimaal 10 seconden na het ontkoppelen alvorens de werkzaamheden 
te starten.

A B C D E F1

F2

CEMENTi

!

ABCDEF1

F2

CEMENT i

!

ABCDEF1

F2

CEMENT i

!

Onderhoud: Type 2 socket handmatig ontgrendelen
 
– Maak het laadstation spanningsvrij
– Demonteer het OSTRA Front als omschreven in hoofdstuk 5.10 
– Demonteer de OSTRA Perla als omschreven in hoofdstuk 5.9
– Neem de rubberen plug (pijl B) uit de achterzijde van de OSTRA Perla
–  Beweeg met een kleine schroevendraaier het rode palletje in de OSTRA 

Perla met de klok mee totdat de connector is ontgrendeld 
–  Voordat de OSTRA Perla wordt teruggeplaatst controleren of de O-ring (pijl 

A) en rubberen plug (pijl B) zijn geplaatst aan de achterzijde van de OSTRA 
Perla, aangegeven in afbeelding 10.1.1. 

–  Plaats alle onderdelen in omgekeerde volgorde terug; maak gebruik van de 
juiste bevestigingsmiddelen 

10.1.1

A B C D E F1

F2

CEMENTi

!

A

B
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11. Conformiteitsverklaring 

Het laadstation voldoet aan de RoHS richtlijn (RL 2011/65/EU).  
De bijbehorende conformiteitsverklaring is verkrijgbaar bij de fabrikant. 

Fabrikantenverklaring
BlueMarble Charging B.V., Radioweg 4, 1324 KW Almere, Nederland,  
verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat haar producten 
onder de noemer ‘OSTRA Charger’, waarop deze verklaring betrekking heeft, 
CE-gecertificeerd zijn en voldoen aan de essentiële eisen van EMC-richtlijn 
2014/30/EU, laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU en radioapparatuurrichtlijn 
2014/53/EU volgens de normen: 
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EN 301489-1 V2.2.0 (draft) 
EN 301 489-3 V2.1.1 (final draft) 
EN 301 489-52 V1.1.0 (draft) 
EN 301511 V9.0.2 
EN 300330 V2.1.1 
EN 62479:2010 
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