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1 Algemeen
1.1 Doel van het document
Deze bedienings- en installatiehandleiding maakt deel uit van
het product en bevat informatie voor de gebruiker om het We-
basto Pure laadstation veilig te kunnen bedienen en voor de
elektricien om het veilig te kunnen installeren.

1.2 Omgang met dit document
u Lees de bedienings- en installatiehandleiding vóór de instal-

latie en inbedrijfname van de Webasto Pure.
u Bewaar deze handleiding binnen handbereik.
u Geef deze handleiding door aan een volgende eigenaar of

gebruiker van het laadstation.

1.3 Reglementair gebruik
Het Webasto Pure laadstation is geschikt voor het laden van
elektrische en hybride voertuigen conform IEC 61851-1, laad-
modus 3. In deze laadmodus zorgt het laadstation voor het vol-
gende:
n de spanning pas wordt ingeschakeld als het voertuig cor-

rect is aangesloten;
n de maximale stroomsterkte is afgesteld.

De AC/DC-omvormer bevindt zich in het voertuig.

1.4 Gebruik van symbolen en
accentueringen

GEVAAR
Het signaalwoord duidt een gevaar met een hoge risi-
cograad aan dat, als het niet wordt vermeden, de dood
of ernstig letsel tot gevolg heeft.

WAARSCHUWING
Het signaalwoord duidt een gevaar met een middelho-
ge risicograad aan dat, als het niet wordt vermeden,
gering of matig letsel tot gevolg kan hebben.

VOORZICHTIG
Het signaalwoord duidt een gevaar met een lage risico-
graad aan dat, als het niet wordt vermeden, gering of
matig letsel tot gevolg kan hebben.

AANWIJZING
Het signaalwoord duidt een technische bijzonderheid
aan of (bij veronachtzaming) mogelijke schade aan het
product.

Verwijs naar afzonderlijke documenten die bijgevoegd
zijn of bij Webasto kunnen worden opgevraagd.

Symbool Verklaring

Voorwaarde voor de volgende handelingsaan-
wijzing

Handelingsaanwijzing

1.5 Garantie en aansprakelijkheid
Webasto is niet aansprakelijk voor gebreken en schade die terug
te leiden zijn naar de niet-inachtneming van montage- en bedie-
ningshandleidingen. Deze disclaimer geldt in het bijzonder in de
volgende gevallen:
n Ondeskundig gebruik.
n Gebruik van niet-originele reserveonderdelen
n Installatie en inbedrijfname door ongekwalificeerd perso-

neel (geen elektricien).

n Verbouwing van het apparaat zonder inachtneming van
een reparatie-instructie van Webasto.

2 Veiligheid
2.1 Algemeen
Het laadstation is conform de relevante veiligheidsbepalingen en
milieuvoorschriften ontwikkeld, gefabriceerd, getest en gedocu-
menteerd. Gebruik het apparaat uitsluitend in een technisch
perfecte staat.
Storingen die een nadelige invloed hebben op de veiligheid van
personen of het apparaat moeten direct door een elektricien
worden verholpen conform de nationaal geldende regels.

AANWIJZING
Het kan voorkomen dat de signalering in het voertuig
afwijkt van deze beschrijving. Daarvoor moet altijd de
gebruiksaanwijzing van de betreffende voertuigfabri-
kant worden gelezen en in acht worden genomen.

2.2 Algemene veiligheidsaanwijzingen
n Gevaarlijk hoge spanningen in het apparaat.
n Het laadstation heeft geen eigen netschakelaar. De

beveiligingsinrichtingen die in het elektriciteitsnet zijn
geïnstalleerd, dienen ook voor de loskoppeling van het
elektriciteitsnet.

n Controleer het laadstation voor gebruik op optische
schade. Gebruik het laadstation niet als het bescha-
digd is.

n De installatie, elektrische aansluiting en inbedrijfname
van het laadstation mogen uitsluitend door een elek-
tricien worden uitgevoerd.

n Verwijder de afdekking van het installatiegebied niet
tijdens het gebruik.

n Verwijder markeringen, waarschuwingssymbolen en
typeplaatje niet van het laadstation.

n De laadkabel mag uitsluitend door een elektricien vol-
gens de instructie worden vervangen.

n Het is ten strengste verboden om andere apparaten
op het laadstation aan te sluiten.

n Als de laadkabel niet wordt gebruikt, bewaar deze dan
in de daarvoor bestemde houder en zet de laadkoppe-
ling vast in het laadstation. Leg de laadkabel losjes om
de behuizing, zodat deze de vloer niet raakt.

n Let erop dat de laadkabel en laadkoppeling zijn be-
schermd tegen overreden worden, ingeklemd raken
en andere mechanische risico's.

n Als het laadstation, de laadkabel of de laadkoppeling
beschadigd is, stel dan direct het servicecenter op de
hoogte. Gebruik het laadstation niet meer.

n Bescherm de laadkabel en -koppeling tegen contact
met externe warmtebronnen, water, vuil en chemicali-
ën.

n Verleng de laadkabel niet met een verlengkabel of
adapter om deze met het voertuig te verbinden.

n Verwijder de laadkabel uitsluitend door aan de laad-
koppeling te trekken.

n Reinig het laadstation nooit met een hogedrukreiniger
of een vergelijkbaar apparaat.

n Schakel de elektrische externe voeding uit voordat u
de laadstekkerbussen reinigt.

n Bij het gebruik van de laadkabel moet erop worden
gelet dat de maximaal toegestane kracht van 39 N
(11 kW) en 48 N (22 kW) niet wordt overschreden.
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n Zorg ervoor dat uitsluitend personen die deze bedie-
ningshandleiding hebben gelezen, toegang hebben
tot het laadstation.

2.3 Veiligheidsaanwijzingen voor de
installatie

n De installatie en de aansluiting van het laadstation mo-
gen uitsluitend door een elektricien worden uitge-
voerd.

n Gebruik uitsluitend het meegeleverde montagemateri-
aal.

n Het Webasto Pure veiligheidsconcept is gebaseerd op
een aardingssysteem dat altijd gewaarborgd moet zijn.
De elektricien moet hier bij de installatie voor zorgen.

n Het laadstation is geschikt voor gebruik op plekken
zonder toegangsbeperking.

n Installeer het laadstation niet in een explosieve omge-
ving (Ex-zone).

n Installeer het laadstation dusdanig dat de laadkabel
geen doorgang blokkeert.

n Installeer het laadstation niet in omgevingen met am-
moniak of ammoniakhoudende lucht.

n Monteer het laadstation niet op een plek waar het kan
worden beschadigd door vallende voorwerpen (bijv.
kabeltrommels of banden).

n Het laadstation is geschikt voor het gebruik in binnen-
ruimtes, bijvoorbeeld garages, en voor het gebruik in
beschermde buitenruimtes, bijvoorbeeld carports. In-
stalleer het laadstation niet in de buurt van installaties
die water sproeien, bijvoorbeeld autowasstraten, ho-
gedrukreinigers of tuinslangen.

n Bescherm het laadstation tegen directe regen om te
voorkomen dat het beschadigd wordt door bevriezing,
hagel e.d.

n Bescherm het laadstation tegen direct zonlicht. Door te
hoge temperaturen kan de laadstroom worden vermin-
derd en onder bepaalde omstandigheden kan het laad-
proces worden afgebroken.

n Stel het laadstation zodanig op dat wordt voorkomen
dat voertuigen er onbedoeld tegenaan rijden en het
beschadigen. Als beschadigingen niet kunnen worden
uitgesloten, moeten er beschermende maatregelen
worden getroffen.

n Als het laadstation tijdens de installatie beschadigt
raakt, moet het buiten bedrijf worden gesteld. Het
moet worden vervangen.

2.4 Veiligheidsaanwijzingen voor de
elektrische aansluiting

n U dient rekening te houden met de nationale wettelij-
ke eisen die worden gesteld aan elektrische installaties,
brandbeveiliging, veiligheidsbepalingen en vluchtwe-
gen op de geplande installatielocatie. Neem de telkens
geldende, nationale installatievoorschriften in acht.

n Elk laadstation moet door een eigen aardlekschakelaar
en installatieautomaat in de aansluitinstallatie worden
beschermd. Zie Eisen aan de installatielocatie.

n Zorg ervoor dat de elektrische aansluitingen spannings-
vrij zijn voordat het laadstation op de elektriciteit
wordt aangesloten.

n Sluit bij de eerste inbedrijfname van het laadstation
nog geen voertuig aan.

n Zorg ervoor dat de juiste aansluitkabel voor de aanslui-
ting op het elektriciteitsnet wordt gebruikt.

n Laat het laadstation niet zonder toezicht als de installa-
tieafdekking is geopend.

n Installeer het laadstation niet zonder installatieframe.
n Wijzig de instelling van de DIP-schakelaars alleen als

het apparaat is uitgeschakeld.
n Neem eventuele aanmeldingen bij de netbeheerder in

acht.

2.5 Veiligheidsaanwijzingen voor de
inbedrijfname

n De inbedrijfname van het laadstation mag uitsluitend
door een elektricien worden uitgevoerd.

n De correcte aansluiting van het laadstation moet vóór
de inbedrijfname door de elektricien worden gecontro-
leerd.

n Controleer de laadkabel, laadkoppeling en het laadsta-
tion vóór de inbedrijfname van het laadstation op opti-
sche beschadigingen. Het is niet toegestaan om een
beschadigd laadstation of een laadstation met bescha-
digde laadkabel/laadkoppeling in gebruik te nemen.

3 Bediening
3.1 Overzicht

WCH000007A
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Legenda

1 Led-indicatie 4 Houder van de laadkop-
peling

2 Touch Control-schakelaar 5 Sleutelschakelaar, toegan-
kelijk vanaf de onderkant

3 Houder voor de laadkabel 6 Installatieafdekking
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3.2 Led-indicaties

WCH000005A

Afb. 2

Legenda

N1 … N5 Led-bedrijfsindicatie

F1 … F6 Led-foutindicatie

t [s] Tijd [s]

3.2.1 Led-kleuren

Led-kleu-
ren

Beschrijving

Blauw Stand-by

Groen Laden

Rood Fouten

Geel Temperatuurbegrenzing

Paars Laadstroombegrenzing geactiveerd (20 A bij 1-fasig
laden)

Licht-
blauw

Laadstroombegrenzing gedeactiveerd

Wit Programmeermodus

3.2.2 Led-bedrijfsindicatie

Bedrijfs-
indicatie

Beschrijving

N1 De led knippert om de seconde rood-groen-blauw:
laadstation start.

N2 De led brandt continu blauw:
het laadstation staat in stand-by, het laadstation
kan worden gebruikt.

N3 De led brandt continu groen:
het laadstation wordt gebruikt, het voertuig laadt
op.

N4 De led knippert telkens 1 sec blauw:
laadkoppeling op het voertuig aangesloten, laad-
proces beëindigd of tijdelijk onderbroken.

N5 De led knippert om de 5 sec. gedurende een hal-
ve seconde:
het laadstation is in bedrijf maar is via de sleutel-
schakelaar geblokkeerd.

3.2.3 Led-foutindicatie

Foutindi-
catie

Beschrijving

F1 De led brandt 1 seconde geel en 2 seconden groen:
Het laadstation is erg warm geworden en laadt het
voertuig met verminderd vermogen op. Na een af-
koelfase zet het laadstation het normale laadproces
voort.

F2 De led brandt continu geel:
te hoge temperatuur. Het laadproces wordt vanwe-
ge een te hoge temperatuur beëindigd. Na een af-
koelfase zet het laadstation het normale laadproces
voort.

F3 De led brandt continu rood en er klinkt een akoes-
tisch signaal gedurende 28 sec. Daarna om de
10 minuten gedurende 2 sec.:
er is een probleem met de spanningsbewaking of
systeembewaking.

GEVAAR
Gevaar voor een dodelijke elektrische schok.

u Schakel de elektrische externe voeding naar het
laadstation in de installatie uit en beveilig deze te-
gen inschakelen. Haal daarna pas de laadkabel los
van het voertuig.

u Neem contact op met de Webasto Charging Hot-
line op 00800-24274464.

Foutindi-
catie

Beschrijving

F4 De led knippert 1 sec. rood en 2 sec. groen:
er is een installatiefout in de aansluiting van het
laadstation, de fasebewaking is actief, het laadstati-
on laadt met verminderd vermogen.
u Controle van het draaiveld door een elektricien.

F5 De led knippert om de 2 sec. gedurende 1 sec. rood
en er klinkt een akoestisch signaal gedurende
28 sec. Daarna om de 10 minuten gedurende
2 sec.:
het voertuig veroorzaakt een fout.
u Sluit het voertuig opnieuw aan

AANWIJZING
Als de waarschuwing blijft bestaan, neem dan contact
op met de Webasto Charging Hotline op
00800-24274464.

Foutindi-
catie

Beschrijving

F6 De led knippert in een interval van 0,5 sec. en 3 sec.
gedurende 0,5 sec. rood:
de voedingsspanning bevindt zich buiten het geldi-
ge bereik van 180 V tot 270 V.
u Controle door een elektricien.

3.3 Touch Control-schakelaar (reset)
AANWIJZING
Druk de Touch Control-schakelaar niet in, raak deze al-
leen aan en draag geen handschoenen bij de bediening.

De Touch Control-schakelaar dient om eerdere fouten te beves-
tigen.
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Maatregel Beschrijving
u Raak de schakelaar mini-

maal 10 sec. aan en houd
dit vast.

Het systeem start een zelftest
en reset de fout. Als de fout
verholpen is, gaat het laadsta-
tion weer naar de modus "Ge-
bruiksklaar".

3.4 Sleutelschakelaar
De sleutelschakelaar dient voor de autorisatie en kan 90° wor-
den gedraaid. Draai rechtsom om het laadstation te ontgrende-
len. Draai linksom om het laadstation te blokkeren.

WCH000008A

Afb. 3

AANWIJZING
De sleutel kan er in beide posities uit gehaald worden.

3.5 Laadproces starten
AANWIJZING
Houd altijd rekening met de voertuigeisen voordat u
met het laden van een voertuig begint.

AANWIJZING
Parkeer het voertuig zodanig bij het laadstation dat de
laadkabel niet gespannen staat.

WCH000006A

Afb. 4

Maatregel Beschrijving
u Sluit de laad-

koppeling op
het voertuig
aan.

Het laadstation voert systeem- en verbin-
dingstesten uit.
Led: brandt continu blauw, gaat na het aan-
sluiten van het voertuig gedurende ca. 2 se-
conden over in rood en vervolgens in groen
(voertuig wordt geladen) of in blauw knippe-
rend (voertuig nog niet gereed voor laden).

3.6 Laadproces beëindigen
3.6.1 Het voertuig heeft de laadcyclus

automatisch beëindigd

Maatregel Beschrijving
u maak dan eventueel de borging op het

voertuig los.
u Haal de laadkoppeling los van het voer-

tuig.
u Zet de laadkoppeling vast in de houder

van het laadstation.

Led: knippert
om de seconde
blauw. Het
voertuig is ver-
bonden, maar
laadt niet.

3.6.2 Als het laadproces niet automatisch door
het voertuig wordt beëindigd

Maatregel Beschrijving
u Zet de sleutel-

schakelaar op de
positie "OFF".

De laadcyclus wordt onderbroken. De led
wordt blauw en knippert om de 5 secon-
den. Zie hoofdstuk 3.2, "Led-indicaties"
op pagina 5, bedrijfsstatus N5.

Of:
u Beëindig de

laadcyclus op
het voertuig.

De laadcyclus wordt onderbroken. De led
wordt blauw en knippert om de seconde.
Zie hoofdstuk 3.2, "Led-indicaties" op pa-
gina 5, bedrijfsstatus N4.

4 Instellingen
AANWIJZING
Bij de volgende beschrijvingen is het belangrijk dat de
stappen binnen een bepaalde tijd worden uitgevoerd.
Lees alle stappen daarom door voordat u met de proce-
dure begint.

4.1 Activering programmeermodus
Zie ook hoofdstuk 3.4, "Sleutelschakelaar" op pagina 6.

ü Het laadstation is gestart.

ü De led-indicatie brandt continu blauw.

ü De sleutelschakelaar staat op ON.

ü Er is geen voertuig aangekoppeld.
u Zet de sleutelschakelaar van ON op OFF en wacht tot de led-

indicatie drie keer blauw knippert.
u Zet de sleutelschakelaar van OFF op ON (max. 3 sec. op

ON).
u Zet de sleutelschakelaar van ON op OFF; wacht tot de led-

indicatie één keer blauw knippert.
u Zet de sleutelschakelaar van OFF op ON (max. 3 sec. op

ON).
u Zet de sleutelschakelaar van ON op OFF; wacht tot de led-

indicatie drie keer blauw knippert.
– Bij de vierde keer knipperen gaat het laadstation naar de

led-kleur wit en komt het automatisch in de program-
meermodus.
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Programmeermodus geactiveerd
Het laadstation doorloopt twee opties 10 keer. Als er na de 10e
keer geen optie door de sleutelschakelaar is geselecteerd, wordt
de programmeermodus zonder wijzigingen automatisch gede-
activeerd.

4.2 Led-indicatie dimmen (optie 1)
AANWIJZING
De led-kleuren blauw en groen kunnen gedimd wor-
den. De helderheid van de waarschuwingskleur rood
kan niet worden gewijzigd.

 Programmeermodus geactiveerd:
De led-indicatie knippert eenmalig wit in de volgende sequentie:

– 0,5 sec. OFF;
– 0,5 sec. ON;

Na vier seconden pauze verandert de led-indicatie een seconde
lang in de kleur geel:
u Zet de sleutelschakelaar van OFF op ON.

– De functie "Led-indicatie dimmen" is geactiveerd.
De led-indicatie verandert in de kleur blauw en dimt trapsgewijs
van maximum naar minimum in een interval van 3 seconden. Na
de laagste dimstand springt de led-indicatie weer naar het maxi-
mum.

AANWIJZING
Als de sleutelschakelaar binnen 180 seconden niet van
ON op OFF wordt gezet, blijft de oorspronkelijke dim-
stand ongewijzigd en wordt de programmeermodus
gedeactiveerd.

u Zet de sleutelschakelaar van ON op OFF
De dimstand wordt geselecteerd.

Na 60 seconden zonder verdere wijziging op de sleutelschake-
laar wordt de geselecteerde dimstand opgeslagen en wordt de
programmeermodus gedeactiveerd.
u Zet de sleutelschakelaar weer van OFF op ON om naar

stand-by te gaan.

5 Buitenbedrijfstelling van het
product

Laat de buitenbedrijfstelling uitsluitend door een elektricien uit-
voeren.
u Koppel het laadstation los van het elektriciteitsnet.
u Elektrische demontage van het laadstation.
u Verwijdering: zie hoofdstuk 8, "Verwijdering" op pagina

7.

6 Onderhoud, reiniging en
reparatie

6.1 Onderhoud
Laat het onderhoud uitsluitend door een elektricien uitvoeren
overeenkomstig de lokale bepalingen.

6.2 Reiniging
GEVAAR

Hoge spanningen.
Gevaar voor een dodelijke elektrische schok. Reinig het
laadstation niet met een hogedrukreiniger of een verge-
lijkbaar apparaat.

u Maak de installatie alleen met een droge doek schoon. Ge-
bruik geen agressieve reinigingsmiddelen, was of oplosmid-
delen.

6.3 Reparatie
Het is verboden het laadstation zelf te repareren. Als het laad-
station uitvalt, moet het geheel worden vervangen.
Webasto Thermo & Comfort SE behoudt zich het exclusieve
recht voor om reparaties aan het laadstation uit te voeren.
De enige toegestane reparatie aan het laadstation is het vervan-
gen van de laadkabel door een elektricien.

AANWIJZING
Gedurende de tijd dat het laadstation wordt gebruikt,
mag de laadkabel maximaal 4 keer worden vervangen.

7 Vervangen van de laadkabel
GEVAAR
Gevaar voor een dodelijke elektrische schok.

u Schakel de elektrische externe voeding naar het
laadstation in de installatie uit en beveilig deze te-
gen inschakelen.

AANWIJZING
Gebruik alleen originele Webasto onderdelen.

AANWIJZING
Gedurende de tijd dat de Webasto Pure wordt gebruikt,
mag de laadkabel maximaal vier keer worden vervan-
gen.

AANWIJZING
De onderdeelnummers vindt u in de Webasto Online
Shop: www.webasto-charging.com
Neem bij het vervangen van de laadkabel de bij de re-
paratieset bijgevoegde installatiehandleiding in acht.

8 Verwijdering
Het symbool van een vuilnisbak met een kruis erdoor be-
tekent dat dit elektrische resp. elektronische apparaat
aan het einde van de levensduur niet met het huisvuil
mag worden weggegooid. Om het apparaat in te leve-
ren, zijn er in de buurt gratis inzamelpunten voor elektri-
sche en elektronische apparaten beschikbaar. De adres-
sen kunt u verkrijgen via uw gemeente. Door elektrische
en elektronische apparaten apart in te zamelen, moeten
hergebruik, recycling en andere vormen van nuttige toe-
passing van afgedankte apparaten mogelijk worden ge-
maakt. Ook kunnen zo negatieve gevolgen worden voor-
komen van gevaarlijke stoffen die zich mogelijk in de ap-
paraten bevinden en een bedreiging kunnen vormen
voor het milieu en de menselijke gezondheid.

u Deponeer de verpakking overeenkomstig de geldende natio-
nale wetgeving in de daarvoor bestemde recyclingcontainer.

9 Conformiteitsverklaring
De Webasto Pure is conform de relevante richtlijnen, verorde-
ningen en normen voor veiligheid, EMC en milieuvriendelijkheid
ontwikkeld, geproduceerd, getest en geleverd.
Webasto verklaart dat het product Webasto Pure conform de
hierna genoemde richtlijnen en verordeningen wordt gefabri-
ceerd en geleverd:

– 2014/35/EU Laagspanningsrichtlijn
– 2014/30/EU EMC-richtlijn
– 2011/65/EU RoHS-richtlijn
– 2001/95/EG Algemene productveiligheid
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– 2012/19/EU Richtlijn betreffende afgedankte elektrische
en elektronische apparatuur

– 1907/2006 REACH-verordening

De volledige CE-conformiteitsverklaring kunt u op https://we-
basto-charging.com/ downloaden.
QR-Code voor de documentatie.

WCH000013A

Afb. 5
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10 Technische gegevens
Beschrijving Gegevens

Netspanning [V] 230 / 400 AC (Europa)

Nominale stroom [A] 16 of 32 (1-fasig of 3-fasig)

Netfrequentie [Hz] 50

Netvormen TT / TN

EMC-klasse Storingsemissie: klasse B (huishoudelijke, handels- en lichtindustriële omgevingen)

Storingsimmuniteit: industriële omgevingen

Overspanningscategorie III conform EN 60664

Beschermingsklasse I

IP-beschermingsklasse IP54

Bescherming tegen mechanische
impact

IK08

Beveiligingsinrichtingen Een aardlekschakelaar en installatieautomaat moeten in de installatie aanwezig zijn. Zie Instal-
latie en elektrische aansluiting.

Bevestigingswijze Wandmontage en montage op een standaard (vast aangesloten)

Kabeltoevoer Opbouw of inbouw

Aansluitdoorsnede De minimale doorsnede voor een standaardinstallatie bedraagt afhankelijk van de kabel en het
soort installatie:
6 mm² (voor 16 A)
10 mm² (voor 32 A)

Laadkabel met laadkoppeling Type 2 conform EN 62196-1 en EN 62196-2

Netaansluitklem Aansluitkabel:
n star (min.-max.) 2,5-10 mm²
n flexibel (min.-max.) 2,5-10 mm²
n flexibel (min.-max.) met adereindhuls: 2,5-10 mm²

Uitgangsspanning [V] 230 / 400 AC

Max. laadvermogen [kW] 11 of 22 (afhankelijk van fabrieksconfiguratie)

Bedrijfstemperatuurbereik [°C] -25 tot +55 (zonder direct zonlicht)

Opslagtemperatuurbereik [°C] -25 tot +80

Weergave Led-element

Vergrendeling Sleutelschakelaar voor laadvrijgave

Hoogte [m] max. 2000 (boven de zeespiegel)

Toegestane relatieve luchtvochtig-
heid [%]

5 tot 95 niet-condenserend

Gewicht [kg] 11 kW: 4,6

22 kW: 5,6

Afmetingen [mm] Zie afbeeldingen in Montage
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Dit is de originele handleiding. De Duitse taal is bindend.
Als talen ontbreken, kunnen deze worden aangevraagd. Het telefoonnummer van het betreffende land kunt u vinden
op het Webasto Servicepuntenoverzicht of de website van de Webastovestiging in uw land.

www.webasto.com

Webasto Charging-Hotline: +800-CHARGING (00800-24274464)

Webasto Thermo & Comfort SE
Postfach 1410
82199 Gilching
Germany

Company address:
Friedrichshafener Str. 9
82205 Gilching
Germany
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