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DISCLAIMER
Deze handleiding is uitsluitend bedoeld voor gebruik door getrainde en gecertificeerde hulpverleners en reddingswerkers. 

Uitgangspunt is dat de lezers van deze handleiding voldoende kennis over de werking van veiligheidssystemen in 
voertuigen hebben en speciaal zijn opgeleid en gecertificeerd om adequaat te kunnen handelen in noodsituaties. Daarom 

bevat deze handleiding alleen de specifieke informatie die nodig is om de Tesla Supercharger-uitrusting te begrijpen en 
veilig te bedienen in een noodsituatie. De handleiding vermeldt hoe u Supercharger-uitrusting kunt herkennen en de 

locaties en beschrijvingen van de hoogspanningsonderdelen van de uitrusting. Deze handleiding beschrijft de procedure 
voor het uitschakelen van de hoogspanning en bevat specifieke veiligheidsoverwegingen voor de Supercharger-uitrusting. 
Het niet opvolgen van aanbevolen handelingen of procedures kan leiden tot ernstig of zelfs dodelijk letsel. Supercharger-

uitrusting is voortdurend in ontwikkeling en er bestaan verschillende generaties hardware. De afbeeldingen in deze 
handleiding komen mogelijk niet overeen met de uitrusting waaraan u werkt. Belangrijke wijzigingen met betrekking tot 

hoogspanningsonderdelen van verschillende uitrustingsgeneraties worden uitdrukkelijk beschreven in deze handleiding.
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Dit document bevat belangrijke instructies en waarschuwingen die moeten worden gevolgd bij noodsituaties met Urban, 
V2 en V3 Superchargers.

ATTENTIE: Gebruik altijd geschikt gereedschap, zoals een hydraulische kniptang, en draag altijd geschikte 
persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) tijdens werkzaamheden aan Supercharger-uitrusting, 
schakelapparatuur en stroomonderbrekers. Het niet volgen van deze instructies kan tot ernstig of zelfs dodelijk 
letsel leiden.
ATTENTIE: Ongeacht op welke manier u het hoogspanningscircuit uitschakelt, GA ER ALTIJD VAN UIT DAT 
HOOGSPANNINGSONDERDELEN ONDER SPANNING STAAN! Het doorknippen, samenpersen of aanraken van 
hoogspanningsonderdelen kan ernstig of zelfs dodelijk letsel tot gevolg hebben.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE
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WEES U ALTIJD BEWUST VAN ELEKTRISCHE GEVAREN.

OPMERKING: Neem contact op met uw lokale nutsbedrijf om de netspanning van de uitrusting te laten uitschakelen.
ATTENTIE: Benader de plaats van een elektrische noodsituatie uiterst voorzichtig, vooral 's avonds of 's nachts.

ATTENTIE: Ga ervan uit dat alle draden gevaarlijk zijn en onder hoge spanning staan.

ATTENTIE: Probeer blootliggende stroomkabels niet te verplaatsen.

ATTENTIE: Sproei geen water op blootliggende kabels, transformatoren of andere elektrische apparatuur.

ATTENTIE: Demonteer elektrische schakelapparatuur of transformatoren niet. Alleen gediplomeerde elektriciens of 
opgeleide technici van het nutsbedrijf met een goede kennis van de uitrusting mogen dit doen.
ATTENTIE: Draag altijd geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) tijdens werkzaamheden aan 
hoogspanningsapparatuur.

VEILIGHEIDSOVERWEGINGEN VOOR 
SCHAKELAPPARATUUR/TRANSFORMATOREN
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Brand aan Supercharger-uitrusting wordt als "elektrische brand" beschouwd, terwijl brand aan voertuigen als 
"voertuigbrand" wordt beschouwd. Ga in geval van een voertuigbrand naar tesla.com/firstresponders en raadpleeg het 
hoofdstuk Brandbestrijding in de Handleiding voor noodhulpverlening voor de betreffende Tesla-auto.

Een elektrische brand moet worden geblust met CO2 (of een ander geschikt blusmiddel voor een elektrische brand), een 
voertuigbrand moet worden geblust met water.

Blus een kleine brand waarbij geen hoogspanningsbatterij is betrokken met een CO2- of ABC-brandblusser.

Maak bij inspectie geen contact met hoogspanningscomponenten. Gebruik bij inspectie altijd geïsoleerd gereedschap.

BLUSWERKZAAMHEDEN
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https://www.tesla.com/firstresponders


Hieronder worden voorbeelden gegeven van stickers die verband houden met hoogspanningsonderdelen. Deze stickers 
worden afhankelijk van de regio vertaald naar andere talen.

 

WAARSCHUWINGSETIKETTEN

5SUPERCHARGER



Supercharger-systemen hebben twee hoofdonderdelen - een laadpaal en een kast. Supercharger-systemen bestaan in 
drie varianten.

V3 Supercharger

V2 Supercharger

Urban Supercharger

SUPERCHARGER-VARIANTEN HERKENNEN
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LEES ALLE OPMERKINGEN EN WAARSCHUWINGEN VOORDAT U DE STROOM VAN EEN SUPERCHARGER-
LOCATIE PROBEERT TE ONDERBREKEN.

ATTENTIE: Probeer de uit te schakelen stroomonderbreker niet te resetten.

ATTENTIE: Probeer de stroom van de locatie niet te onderbreken via de Supercharger-kasten. Supercharger-
kasten mogen alleen worden uitgeschakeld via de aftakkingsonderbrekers in de schakelapparatuur.

OPMERKING: De schakelapparatuur bevindt zich meestal binnen 300 m van de Supercharger-palen en kan in een 
behuizing zitten.
OPMERKING: Als de hoofdonderbreker niet kan worden bediend of defect is: Zet elke aftakkingsonderbreker 
omlaag om deze uit te zetten.
OPMERKING: Als de schakelapparatuur niet kan worden bediend of ernstig beschadigd lijkt: Neem contact op met 
het nutsbedrijf om de netspanning te laten uitschakelen.
OPMERKING: Gebruik bij het openen van een behuizing een betonschaar om de sloten door te knippen.

OPMERKING: Schakelapparatuur bestaat gewoonlijk uit twee of drie compartimenten, die elk een eigen deur hebben. De 
exacte configuratie verschilt van locatie tot locatie.

OVERWEGINGEN BIJ HET ONDERBREKEN VAN DE STROOM 
VAN LOCATIES
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ATTENTIE: GA ER ALTIJD VAN UIT DAT ALLE HOOGSPANNINGSONDERDELEN ONDER SPANNING STAAN. 
Het doorknippen, pletten of aanraken van hoogspanningsonderdelen kan ernstig letsel of de dood tot gevolg 
hebben.

1. Open de vergrendelde behuizing; gebruik indien nodig een betonschaar om hangsloten door te knippen.
2. Kijk welke elektrische schakelapparatuur bij de Supercharger-kasten op de locatie hoort.

3. Om de stroom van de volledige locatie uit te schakelen: Zoek de hoofdschakelaar (gewoonlijk in het midden van 
de schakelapparatuur geplaatst) en zet de hendel omlaag om deze uit te zetten.

OPMERKING: Als zowel de hoofdschakelaar als de aftakkingsonderbrekers niet kunnen worden bediend of ernstig 
beschadigd zijn, neem dan contact op met het nutsbedrijf om de netspanning te laten uitschakelen.

STROOM VAN VOLLEDIGE SUPERCHARGER-LOCATIE 
UITSCHAKELEN
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V3 SUPERCHARGER
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OPMERKING: Geen twee locaties zijn identiek, maar de schakelapparatuur en Supercharger-kasten bevinden zich 
gewoonlijk in een behuizing of in een afgesloten zone die beperkt zichtbaar is voor het publiek, en binnen 300 meter van 
de Supercharger-stations.

1. V3 Supercharger-palen
2. V3 Supercharger-kast(en)
3. Verbruiksmeter
4. Hoofdonderbreker
5. Aftakkingsonderbrekers
6. Tesla Powerpack (opslagsysteem voor batterij-energie)

INRICHTING VAN V3 SUPERCHARGER-LOCATIES
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1. Netspanning (AC)
2. Supercharger-paal (DC)
3. Bus (DC) aangesloten op andere kasten, Powerpack (indien aanwezig) enz.

SPANNINGSTOEVOER V3 SUPERCHARGER
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Het inschakelen van de DC-onderbrekingshendel alleen is NIET voldoende om de stroom van een V3 Supercharger-kast 
uit te schakelen.

De enige manier om de stroom van een V3 Supercharger-kast uit te schakelen is het uitschakelen van de stroom van de 
volledige locatie met de hoofdschakelaar (of de individuele stroomonderbreker, afhankelijk van de locatie).

STROOM VAN V3 SUPERCHARGER-KAST UITSCHAKELEN
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V2 EN URBAN SUPERCHARGERS
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De exacte inrichting en configuratie kunnen van locatie tot locatie verschillen.

OPMERKING: Geen twee locaties zijn identiek, maar de schakelapparatuur en Supercharger-kasten bevinden zich 
gewoonlijk in een behuizing of in een afgesloten zone die beperkt zichtbaar is voor het publiek, en binnen 300 meter van 
de Supercharger-stations.

1. V2 Supercharger-palen
2. V2 Supercharger-kast(en)
3. Inkomend (meet)compartiment
4. Hoofdonderbrekercompartiment
5. Aftakkingsonderbreker (distributiecompartiment)
6. Behuizing
7. Transformator nutsbedrijf

INRICHTING VAN V2 EN URBAN SUPERCHARGER-LOCATIES
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1. Open de vergrendelde behuizing.
OPMERKING: Knip hangsloten door met een betonschaar.

2. Kijk welke aftakkingsonderbreker bij de kast hoort en zet deze uit. Hiermee schakelt u de stroom naar de kast en de 
bijbehorende laadpa(a)l(en) uit.
OPMERKING: Als zowel de hoofdschakelaar als de aftakkingsonderbrekers niet kunnen worden bediend of ernstig 
beschadigd zijn, neem dan contact op met het nutsbedrijf om de netspanning te laten uitschakelen.

STROOM VAN V2 OF URBAN SUPERCHARGER-KASTEN 
UITSCHAKELEN
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