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1. Disclaimer 
We hebben ernaar gestreefd de informatie in dit document 

volledig, accuraat en up-to-date weer te geven. De fabrikant 

neemt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van fouten buiten 

zijn schuld. De fabrikant kan ook niet garanderen dat wijzigingen 

in software en apparatuur die zijn aangebracht door andere 

fabrikanten en waarnaar in dit document wordt verwezen geen 

invloed hebben op de toepasbaarheid van de informatie hierin. De 

fabrikant is niet noodzakelijkerwijs aansprakelijk voor 

(software)producten die door andere bedrijven zijn gemaakt en 

die in dit document worden genoemd. Hoewel we redelijkerwijs 

alles hebben gedaan om dit document zo accuraat en nuttig 

mogelijk te maken, verlenen we geen expliciete of impliciete 

garantie met betrekking tot de accuratesse of volledigheid van de 

betreffende informatie. 

 

2. Beoogd gebruikt 

1. Voor gebruik met Laagspanning mode 2 

opladers voor voertuigen met een elektrische 

(hulp)aandrijving. 

2. Geschikt voor de EVshield DIY, EVshield 

Plug&Charge en EVshield Smart. 

3. Voor gebruik in huishoudelijke of 

professionele omgeving (garages, kelders, 

parkeerplaatsen, werkplaatsen, etc.) en 

buitenomgevingen (terras, tuin, 

kampeerplaats, etc.)  

 

 

 

3. Overzicht 

Dit document is van toepassing op de volgende 

artikelen: 

Artikel Uitvoering EAN 

EVshield Console Eikenhout 8720865767246 

   

 
4. Veiligheidsvoorschriften 

  

 

 
 

Lees en volg deze instructies voor de 

installatie. Onjuist installeren kan 

beschadiging van het product geven of 

tot onveilige situaties leiden. 

 

Gemaakt uit natuurlijke materialen. 

Voor optimale levensduur dienen de 

materialen beschermd te worden tegen 

weersinvloeden. 

  



EVshield®  

 

Installatiehandleiding  

Pagina | 2 

  

Revision: 2023-02-28 

 

 

 

5. Onderdelen & Accessoires 
 

Artikel Productcode Identificatie 

Montagepaal PN0000210 A 

Grondanker PN0000218 B 

Kabelgoot PN0000259 C 

Schroef (8x) PN0000393 D 

 
Reserveonderdelen kunnen besteld worden door 

contact op te nemen met: support@EVshield.nl 

 

Beschikbare accessoires: 

 

6. Grondanker installatie 

Graaf een gat van ten minste 20x5cm en 40cm diep.   

 

Steek het grondanker (B) in het gat en stort deze 

dicht. Stamp de aarde goed aan om het anker stevig in 

de grond te plaatsen. 

Let hierbij op dat de stootlip van het anker boven de 

grond uitsteekt om houtrot te voorkomen! 

 

Zie rode lijn in onderstaande afbeelding. 

 

 
 

Voor maximale stabiliteit is het aan te raden het anker 

in beton te storen. 

 

7. Montagepaal bevestiging 

Steek de eikenhouten paal (A) in de bovenzijde van 

het anker (B). Bevestig met 4 schroeven (D). 

 

 

8. Elektrische installatie 

Volg de handleiding van de EVshield voor het correct 

monteren en aansluiten van de EVshield. 

 

Gebruik altijd geschikte kabels welke voldoende diep 

in de grond liggen. Wij adviseren een diepte van 60cm 

met een YMvK-as kabel en PVC mantelbuis. 

 

De elektrakabel kan via de kabelgoot aan de 

achterzijde van de console door de ovalen opening 

geleid worden. Hierdoor is de kabel onzichtbaar 

weggewerkt. 

 

Artikel EAN Hier te koop 

Slot 8720865767086 Webshop 

Reislader 6095824593528 Webshop 
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9. EVshield montage 

Plaats het stopcontact en de EVshield op de paal en 

bevestig deze met de meegeleverde schroeven van de 

montagepaal, gebruik hierbij niet de 

bevestigingsmaterialen van de EVshield, maar de 

schroeven meegeleverd met de montagepaal. 

Volg ten alle tijden de installatiehandleiding van de 

EVshield voor correcte montage. 

10. Afmetingen 

 

 
Gewicht afhankelijk van uitvoering en opties. Een lege 

EVshield Smart incl. antraciet voorpaneel weegt circa 

2310 gram. 

 
11. Algemene kenmerken 

 

Onderdeel Materiaal 

Montagepaal: Eikenhout 

Grondanker: Magnelis ZM310 

Kabelgoot: PVC (Polyvinylchloride) 

Bevestigingsmaterialen: RVS A2 (1.4301) 

 

Gebruiksomgeving 

Opslag en gebruikstemperatuur: - 25° C tot + 50° C 

 

 

 

 

12. Onderhoud 

Regelmatig ontdoen van vuil en controleren op 

beschadigingen. Groene aanslag en mos direct 

mechanisch verwijderen en behandelen. 

 

 

 
 

Test reinigingsproducten altijd eerst op 

een onopvallende plaats 

Oppervlakkige reiniging met een droge of in zeepwater 

gedrenkte doek.  

 
13. Bescherming 

Gemaakt uit natuurlijke materialen. Voor optimale 

levensduur dienen de materialen beschermd te 

worden tegen weersinvloeden. 

 

Eikenhout zal in de loop der tijd vergrijzen. Om dit te 

voorkomen kan men het eikenhout beitsen en/of 

lakken om een beschermingslaag te creëren.  


