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1. Voor u begint: 
 
Lees de volledige handleiding zorgvuldig door voordat u het product installeert en bedient. Neem de 
volgende instructies in acht: 

• De montage van dit product moet worden uitgevoerd door een vakman. 

• Elektrische aansluitingen mogen uitsluitend worden geïnstalleerd, gerepareerd of 
onderhouden door een bevoegde elektricien. Alle lokale, regionale en nationale 
voorschriften die van toepassing zijn op elektrische installaties moeten worden nageleefd. 

• Onjuiste montage kan leiden tot schade of verwondingen! 

• Het te gebruiken montage materiaal moet geschikt zijn voor de situatie en de afmetingen 
van het product. 

• Het product moet op een permanente locatie worden geïnstalleerd.  

• Afhankelijk van het type installatie kunnen officiële autorisaties vereist zijn voorafgaand aan 
de installatie. 

• De wand (muur) waartegen de ChargeArm wordt geplaatst moet voldoende draagkracht 
hebben om de krachten die optreden bij de montage en gebruik van het product te 
weerstaan. 

• De laadkabel en laadbox worden niet meegeleverd.  

• ChargeArm is alleen geschikt voor een 3-fase – 32A laadkabel. 

• ChargeArm is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan leidingen die geraakt worden 
bij het uitmeten, boren of plaatsen van de muurbeugels en/of ChargeArm. 
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2. Benodigdheden: 
 

 
 

A. Waterpas 
B. Spuitbus Vaseline (bv Griffon vaseline spray 300 ml) 
C. Rolmaat minimale lengte 3 meter 
D. Torx schroevendraaier maat: T15 
E. Torx schroevendraaier maat: T30 
F. Boormachine met juiste boor voor de combinatie plug en houtdraaibout 
G. Muurplug geschikt voor type muur en diameter houtdraaibout 
H. Vlakke sluitring geschikt voor diameter houtdraaibout RVS 
I. Houtdraaibout 8 of 10 mm RVS met juiste lengte voor gebruikte plug en ondergrond 
J. Montage gereedschap voor houtdraaibout 
K. Potlood  
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3. Wat zit er in de doos? 
 

 
 

1. ChargeArm 
2. Muurbeugel 
3. Schuifmoer M6 
4. Verzonken schroef M6 x 12 mm – T30 
5. ChargeArm Kabelklem 
6. Schroef 3,5 x 10 mm – T15 
7. Trekontlasting 
8. Trekkoord 

  



 

 
Installatie Handleiding ChargeArm Muurmontage v.2.0  6 

4. Montage mogelijkheid voor accessoires & interfaces 
 
De ChargeArm heeft aan de achterzijde een sleuf lopen waar op eenvoudige wijze verschillende 
accessoires kunnen worden bevestigd. 

 
Het principe van bevestigen met behulp van deze sleuf werkt als volgt: 

• Monteer schuifmoer, montageplaat en schroef aan elkaar. 

• Draai de schroef niet volledig aan en zorg ervoor dat er voldoende ruimte overblijft om de 
schuifmoer in de sleuf van de ChargeArm te voeren. 

• Draai de schroef langzaam aan zodat dat de schuifmoer 90 graden draait. Hiermee wordt 
voorkomen dat de schuifmoer uit de sleuf komt. 

• Trek de plaat naar achteren zodat de moer niet meer kan draaien in de sleuf. 

• Breng de beugel op de gewenste hoogte en draai de schroef aan. 
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5. Voorbereiding ChargeArm 
 

• Gebruik geen mes of ander scherp voorwerp om de verpakking te openen. 

• Open de kartonnen verpakking en gebruik deze als onderlegger voor het verder 
voorbereiden van de ChargeArm. 
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• Verwijder de plastic zak om de ChargeArm 

• Plaats de twee verpakkingsbuffers terug zoals getoond in onderstaande afbeelding. 
 

 
 

• Draai de ChargeArm en laat deze op de verpakkingsbuffers rusten zoals getoond in 
onderstaande afbeelding. 

• Monteer de meegeleverde muurbeugels ② aan de ChargeArm met de schuifmoeren ③ en 
schroeven ④ zoals beschreven in hoofdstuk 4. Draai de schroeven nog niet helemaal vast 
zodat de beugels nog verschoven kunnen worden. 
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6. Plaatsen ChargeArm 
 

• De volgende stappen moeten met 2 personen worden uitgevoerd. 

• Plaats de ChargeArm op de gewenste plaats tegen de muur waarop deze moet worden 
gemonteerd. Laat de ChargeArm daarbij op 2 verpakkingsbuffers rusten zodat deze circa 10 
cm boven de grond komt te staan en de ChargeArm niet kan beschadigen. 
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• Verschuif de 2 muursteunen naar een positie waarop deze voldoende steun vinden voor de 
bevestiging aan de muur. 

• Teken de plek af waar het gat rechts op de bovenste muursteun moet komen. 
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• Neem de ChargeArm van de muur en plaats deze weer in de verpakkingsbuffers op de 
kartonnen verpakking. 

• Draai de 4 schroeven op de muursteunen stevig aan. 
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• Boor een gat in de muur op de net afgetekende plaats met de juiste diameter en diepte voor 
de plug (G) en houtdraaibout (I) 

• Plaats de plug (G) in geboorde gat (A) 
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• Monteer de ChargeArm op de muur met ring (H) en houtdraaibout (I) in gat A 
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• Gebruik de waterpas om de ChargeArm verticaal op de muur te stellen. 

• Teken de overige 3 gaten af (B, C en D). 

• Verwijder de ChargeArm en plaats hem op de opengevouwen verpakking. 
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• Boor de gaten in de muur op de net afgetekende plaatsen met de juiste diameter en diepte 
voor de plug (G) en de houtdraaibout (I). 

• Plaats de pluggen in de geboorde gaten (B, C en D). 
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• Monteer de ChargeArm op de muur met alle 4 de ringen (H) en houtdraaibouten (I). 
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7. Monteren laadbox 
 

• Monteer de laadbox op een comfortabele hoogte zo dicht mogelijk bij de ChargeArm. 
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8. Doorvoeren kabel en afstelling 
 

• Spuit als de ChargeArm ingeklapt is een beetje Vaseline spray aan de bovenzijde in de arm. 

• Voer de kabel door de arm door deze met de hand door te duwen. 

• Parkeer het te laden voertuig naast de ChargeArm. 

• Trek de arm van de ChargeArm voorzichtig naar buiten. 

• Houd de laadconnector bij de laadpoort van het voertuig. 

• Stel de kabellengte (L1) zo af dat deze ongeveer 10 cm (H1) boven de grond zweeft. 
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• Bepaal de lengte L2 op zo’n manier dat de kabel niet strak staat in zowel ingeklapte als 
uitgeklapte toestand. 

• Klap de ChargeArm voorzichtig in. 

• Controleer nogmaals of de laadkabel voldoende speling heeft in zowel ingeklapte als 
uitgeklapte toestand. 

• Controleer of de laadkabel niets kan raken dat de kabel kan beschadigen in rust of als deze 
wordt in- of uitgeklapt. 

• Laat een elektricien de laadkabel aansluiten op de laadbox. 

• Monteer de trekontlastingen zoals beschreven in hoofdstuk 9. 
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9. Monteren kabelklem, trekontlastingen en trekkoord 
 

A. Kabelklem: 
o Monteer de kabelklemmen ⑤ op ca. 50 cm vanaf de bovenzijde van de arm. 
o Draai de voorste (1) schroeven ⑥ volledig aan met een kruiskopschroevendraaier. 
o Draai de achterste (2) schroeven ⑥ aan. De schaaldelen bij schroef (2) raken elkaar 

niet als deze volledig is aangedraaid. 
B. Trekontlastingen: 

o Monteer aan boven en onderzijde van de arm de trekontlastingen ⑦. Let hierbij op 
dat de pinnen aan de trekontlasting schaaltjes in de gaten vallen van de arm. 

o Draai de schroeven ⑥ aan met een kruiskopschroevendraaier totdat er geen speling 
meer is tussen de schaaltjes. 

o Controleer of de laadkabel stevig wordt geklemd door de trekontlastingen. 
C. Monteer het meegeleverde trekkoord ⑧ door deze door het oog te voeren aan de arm. 
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10. Aansluiten laadbox 
 
De volgende stappen mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een elektricien. 

• Sluit de aardkabel die uit de onderzijde van de ChargeArm komt aan op de elektrische 
installatie. 

• Sluit de laadbox aan op het elektrische systeem. 
  



 

 
Installatie Handleiding ChargeArm Muurmontage v.2.0  22 

11. Ten slotte 
 
DIT DOCUMENT BEVAT INFORMATIE DIE ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING KAN WORDEN 
GEWIJZIGD. 
 
De laatste versie van deze publicatie kan worden gedownload op https://chargearm.com 
 
Geen enkel deel van deze publicatie mag worden gereproduceerd of verzonden in welke vorm of op  
welke manier dan ook, elektronisch of mechanisch, inclusief maar niet beperkt tot het kopiëren, 
opnemen, ophalen van gegevens of computernetwerken zonder de schriftelijke toestemming van 
ChargeArm bv. 
 
ChargeArm en alle andere ChargeArm-productnamen en slogans zijn handelsmerken of 
geregistreerde handelsmerken van ChargeArm bv. ChargeArm-producten kunnen worden beschermd  
door een of meerdere patenten. 
 
Alle andere genoemde producten en diensten zijn mogelijk handelsmerken of servicemerken van hun  
respectievelijke eigenaren. 
 
Afbeeldingen van het product zijn illustratief en kunnen afwijken van het daadwerkelijke uiterlijk. 
 
© 2022 ChargeArm bv. Alle rechten voorbehouden. 
  

https://chargearm.com/
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CE Conformiteitsverklaring 
 
ChargeArm bv 
Zijlweg 76 
2013DK Haarlem 
The Netherlands 
 
+31235513600 
info@chargearm.com 
 
Verklaart hierbij dat 
 
Apparatuur: ChargeArm 
Merknaam: ChargeArm 
Model/type: CA01 
 
Voldoet aan de volgende regelgevingen en bepalingen: 
 
Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende machines 
en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG. 
 
Haarlem, 21 februari 2022 
 
Vertegenwoordiger van de fabrikant: 
ChargeArm bv 
 
 
 
 
 
____________________________ 
Camille van den Brande 
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