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1. Het opladen van je MG ZS EV 

 

Om de batterij met een capaciteit van 44,50kWh op te laden beschikt de MG ZS EV over twee 

laadstandaards: 

• de AC Mode 3 standaard voor het laden aan een gewone laadpaal. Deze laadstandaard 
gebruik je met de laadkabel die aan de MG Mobility Pack laadpaal is bevestigd of wanneer je 
inplugt op een publiek laadpaal met de laadkabel in de auto. 

• de DC Mode 4 CCS standaard voor het laden aan een snellaadpaal. Wanneer je aan een 
snellader stopt, hangt de kabel met deze stekker steeds vast aan de laadpaal. 

 

Toelichting bij de laadstandaards 

LAADSTANDAARD TYPE STEKKER LAADSNELHEID MG 

AC MODE 3 

Gewone laadpalen voor 

“Home – Business – Publiek” 

laden  

1F I 230V – MAX. 32A – 7,4kW 

LAADSNELHEID(*): ca.35km/hr 

LAADTIJD: 7,5hr (0 - 100%) 

DC MODE 4 

CCS laadstandaard voor 

publieke snellaadpalen 

Snelladen onderweg  

MAX. 85kW 

LAADSNELHEID(*): 

ca.400km/hr 

LAADTIJD: 40min (0 - 80%) 

(*)  De berekening van deze laadsnelheid is gemaakt op basis van een gemiddeld verbruik van de MG van ca. 
20kWh/100km. 

 

Opladen aan de MG Mobility Pack laadpaal 

De grootste luxe van een elektrische wagen is dat je thuis beschikt over je eigen tankstation zodat je 

wagen elke morgen volgeladen op je staat te wachten. En daar is de MG ZS EV geen uitzondering op.  

De MG Mobility Pack laadpaal laat toe om je wagen op te laden aan een stroomsterkte van 32A 

waarbij de wagen in één nacht volledig kan worden opgeladen. Gebaseerd op een gemiddeld 

verbruik van 20kWh per 100km, een waarde genomen aan de veilige kant, kan er met die 

stroomsterkte per uur ca. 35km worden bijgeladen. Deze laadsnelheid is ruim voldoende om je elke 

ochtend een volgeladen MG te bezorgen.  

Een lagere stroomsterkte dan de maximaal toegelaten 32A kan de snelheid van laden beïnvloeden. 

Bij publieke laadpalen komt dit regelmatig voor. Bij laadpalen met een capaciteit van 11kW, 

bijvoorbeeld, wordt de stroomsterkte gereduceerd tot 16A waardoor de laadsnelheid halveert. Je 

hebt een laadpaal met een capaciteit van 22kW nodig om de maximale laadsnelheid te behalen. 
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2. De eigenschappen van de laadpaal in het MG Mobility Pack 

 

EIGENSCHAP OMSCHRIJVING TOELICHTING 

 

LAADSNELHEID 

- Afgestemd op je MG ZS EV 
- 7,4kW – 1f – 230V capaciteit 
- Tot 40km/hr autonomie 
- 100% laden in 7,5 uur 

 

 

Via de app stel je traploos de 
maximale laadstroom in.  
Dynamic smart grid past de 
laadstroom automatisch aan. 
 

 

LAADPROCEDURE 

- Plug & charge 
- Inpluggen = laden start  
- Vergrendel lader via app 
- Gepland laden met timer  

via app 
 

 

Op je smartphone app blokkeer je 
de toegang tot de lader. 
Via de timer in de smartphone app 
plan je wanneer je wil laden. 
 

 

UITVOERING VAN DE LADER 

- Vaste kabel met type 2 stekker 
- 5 of 7m lengte (type 100) 
- Ophanghaak voor de kabel 
- Houder voor de stekker 

 

 

Een trekontlasting vermijdt plotse 
schokken in de lader wanneer er 
aan de kabel zou worden getrokken. 
 

 

ELEKTRISCHE BEVEILIGING 

- 6mA DC detectie in de lader 
- Zekering en differentieel in de 

elektriciteitskast 
- Ophanghaak voor de kabel 
- Houder voor de stekker 

 

 

Een batterijfout in de auto 
veroorzaakt een gevaarlijke 
elektrische situatie in de woning.  
De 6mA detectie zorgt voor het 
uitschakelen van de lader bij fout. 

 

CONNECTIVITEIT 

- Geen abonnementskosten 
- Bluetooth (Smartphone) 
- Wifi (online account) 
- Rechtstreekse bediening via 

smartphone app 

 

 

Al je laadsessies en energieverbruik 
is zichtbaar in je eigen account. 
Je kan eenvoudig overzichten 
aanmaken. 
 

 

SLIMME REGELING 

- Vermijdt overbelasting 
- Maximale laadsnelheid 
- Verbruik woning heeft  

voorrang op laden 

 

 

Je kan koken, wassen en andere 
activiteiten in huis doen zonder het 
laden te moeten plannen ! 
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3. Dynamic Smart Charging – Hoe werkt dat? 

 

Je elektrische wagen is een nieuwe belangrijke verbruiker in je woning. Je kan deze niet vergelijken 

met andere toestellen in huis. Immers, het laden van de batterij vraagt meerdere uren en gebruikt 

een capaciteit die 100 tot 200% van de normale piek bedraagt. Daarom is het verantwoord een 

laadpaal te gebruiken, aangezien deze is voorzien van een industriële stekker of stopcontact die 

gedurende vele uren de benodigde capaciteit kan leveren. 

Je kan de laadcapaciteit van de elektrische wagen niet regelen vanuit de wagen. Dit kan enkel via het 

laadpunt. Het MG Mobility Pack voorziet een specifieke aanpassing van de elektrische installatie in je 

woning om ervoor te zorgen dat je laadpunt weet in welke mate de capaciteit moet worden 

aangepast.  

Hoe ziet je elektrische installatie met het MG Mobility pack eruit? 

 

• Figuur 1 geeft het overzicht van de elektrische 
installatie met het MG Mobility Pack. 

• De vaste onderdelen van de elektrische installatie in 
je woning zijn: 

- de meterkast van de netbeheerder (D) met 
daarin de hoofdteller (B) en -schakelaar (C); 

- de verdeelkast van de elektrische kringen (H) in 
je woning met daarin de 
verliesstroomschakelaars en zekeringen. 

• Het MG Mobility Pack bestaat uit: 

- de laadpaal (J); 

- de elektrische beveiliging ervan (G); 

- de Smart Grid module (E) en 

- de communicatiekabel tussen (E) en (J). 

Figuur 1: Elektrische huisinstallatie met MG Mobility Pack 

De delen van het MG Mobility Pack die aan de verdeelkast van de woning worden toegevoegd zitten 

in een aparte verdeelkast. 

Het vermijden van overbelasting met Dynamic Smart Charging 

In je woning komt een netkabel (A) binnen die samen met de hoofdschakelaar (C) de elektrische 

aansluiting van je woning bepaalt. De hoofdschakelaar kan van het enkelfasige of 3-fasige type zijn. 

De aansluiting is voorzien om de elektrische verbruikers in de woning te voeden waarbij het 

gemiddelde verbruik van je woning ‘laag’ is. Echter bij momenten zoals koken en huishoudelijke 

activiteiten kan het verbruik ‘pieken’. Als er dan een elektrische wagen aan het opladen is kan deze 

tot overbelasting van je hoofdschakelaar leiden. Het licht gaat dan, letterlijk, uit. 
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Figuur 2: Invloed van Dynamic Smart Charging op de maximale capaciteit van de elektrische huisaansluiting 

Je kan op 2 manieren vermijden dat er een overbelasting plaatsvindt: 

1. met een timer de start van het laden plannen, of 

2. Dynamic Smart Charging gebruiken. 

De eerste methode vraagt aandacht. Je moet namelijk de timer instellen op de lader of op andere 

toestellen en daarbij een veiligheidsmarge nemen. Daarbij kan er nog steeds een overbelasting 

plaatsvinden en je bereikt eigenlijk niet het optimale resultaat. 

Dynamic Smart Charging gaat automatisch. De Smart Grid Module (E) meet hoeveel van de capaciteit 

er wordt gebruikt en past de laadstroom op de laadpaal aan in functie van de maximaal beschikbare 

capaciteit (C). Deze capaciteit wordt ingesteld via de app van de laadpaal. Op het ogenblik dat het 

verbruik van de woning daalt stijgt de laadstroom op de laadpaal. Zo verzekert Dynamic Smart 

Charging de kortst mogelijk oplaadtijd zonder overbelasting. 

Geef je er de voorkeur aan om tijdens de nachturen te laden, dan kan het laden via de timer in de 

app op de uren daarbuiten worden geblokkeerd. Zo kan je bijvoorbeeld het Dynamic Smart Charging 

combineren met de uren waarin de elektriciteit het goedkoopst is. 
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4. Hoe kies je het MG Mobility Pack? 

 

We hechten zeer veel belang aan het gebruikscomfort en de laadsnelheid van de thuislaadoplossing 

die we voorstellen in het MG Mobility Pack. Daarom zijn er verschillende versies gecreëerd in functie 

van hoe de elektrische installatie van de woning eruit ziet. 

 

Het MG Mobility Pack bestaat in 2 versie: 

• Type 40 voor elektrische installaties met een enkelfasige hoofdschakelaar (C); 

• Type 100 voor elektrische installatie met een driefasige hoofdschakelaar (C). 

Omdat de MG ZS EV alleen enkelfasig kan laden zal de laadsnelheid, bij gelijke beschikbare capaciteit, 

voor beide oplossingen niet verschillen (*).  

(*) Mocht de MG ZS EV driefasig kunnen laden dan zou er wel een verschil zijn maar dat is vandaag niet het geval. 

 

 

5. Contactgegevens 

 

VitaeMobility bvba 

Fabriekstraat 38 bus 8 I 2547 LINT I België 

Gunter De Pooter, Executive Director 

M I +32 473 94 98 27 

E I gunter.depooter@vitaemobility.eu 

W I www.vitaemobility.com 

W I www.geniuslease.be 

FB I www.facebook.com/VitaeMobility/ 

 

 

 

 

 

 

 

>>  STAP NU IN EN ERVAAR HAALBAAR ELEKTRISCH 
RIJDEN VOOR IEDEREEN ! 
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