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INSTALLATIONSMANUAL

8
01

ZapCharger Pro

Installationsmanual för ZapCharger Pro
Installationsmanualen innehåller det du behöver veta för att
montera laddstationerna och kontrollera installationen.
ZAPTEC rekommenderar å det starkaste att installatören
har genomgått utbildningskursen för ZapCharger Pro innan
ZapCharger-laddsystemet installeras.

SE

Installatören/Servicepartnern är alltid första supportlinjen
vid eventuella problem gällande installationen. Du hittar
kontaktinformation till ZAPTECs tekniska support på
www.zaptec.com.
Användarmanual är inkluderad i ZapCharger Pro-förpackningen.

i

INFO: Den senaste versionen av denna publikation och
installationsmanualen hittar du på zaptec.com/support.
Versionsnumret för denna handbok hittar du på sista sidan.
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Installationsmanualen innehåller:
1. Säkerhetsanvisningar
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2. Beskrivning av ZapCharger Pro-systemet
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3. Tekniska specifikationer för ZapCharger Pro
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23
23
23
23
24

7. Förvaring och underhåll
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25
25
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1. Säkerhetsanvisningar

VARNINGSMEDDELANDE!

SE

Innan denna produkt tas i bruk eller underhålls, är det viktigt att noggrant läsa igenom
nedanstående säkerhetsanvisningar. Om inte alla omnämnda anvisningar och procedurer följs
och genomförs, kommer garantin att vara ogiltig och Zaptec Charger AS kommer i sådana fall
vara befriad från alla ersättningskrav.
!

Läs igenom anvisningarna noggrant och lär dig hur utrustningen fungerar innan du tar den
i bruk.

!

Utrustningen får endast installeras, repareras och underhållas av kvalificerad personal.
(NEK400)

!

När du utför installation, reparation och underhåll av utrustning måste du säkerställa att du
följer samtliga gällande lokala, regionala och nationella föreskrifter.

!

Använd inga skadade produkter Se information i avsnittet Support och reparation.

!

Använd inte förlängningssladdar ihop med laddsladden.

!

Vidrör inte kontakterna på laddsladden och för inte in främmande föremål i kontakterna.

!

Använd inte högtrycksspolning för att rengöra ZapCharger Pro. Följ instruktionerna i
avsnittet Förvaring och underhåll.

!

Får inte installeras på en plats som exponeras för direkt solljus.

!

Adaptrar får användas – en konverteringsadapter från EVSE-kontakten skall endast
användas om så har angivits och godkänts av biltillverkaren eller EVSE-tillverkaren.
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2. Beskrivning av ZapCharger Pro-systemet
ZapCharger Pro är ett laddsystem för säker och användarvänlig laddning av fordon. Laddstationerna fördelar tillgänglig
kapacitet mellan flera laddstationer.
Systemet kan ha upp till 30 laddstationer på en strömsladd och ett obegränsat antal strömsladdar/säkringar.
Ett ZapCharger Pro-system är molnbaserat och all fasbalansering och lastbalanserade algoritmer styrs från molnlösningen.
I ZapCloud anger du parametrarna för installationen baserat på säkringar och kretsar. Den tillgängliga kapaciteten fördelas
mellan de anslutna elfordonen och om det inte finns ström tillgänglig köplaceras fordonet. Det finns möjlighet att ange
minimum laddström för att säkerställa snabbare laddning när fordonet ansluts. Laddstationerna växlar dynamiskt mellan
trefas- och enfas-laddning, beroende på antal aktiva laddstationer och den effektstyrka som är aktiv i installationen.
En virtuell installation som motsvarar den faktiska installationen upprättas i ZapCloud, så att de faktiska laddstationerna
har en logisk anslutning och balans mellan dem som fungerar som den ska. Med ZapCloud-instrumentbräda kan du göra
avläsningar, kontrollera status och förbrukning, osv. När du installerar ZapCharger Pro, använder du ZapCharger-appen för
att konfigurera varje enskild laddstation för att ansluta enheten till nätet.
Kommunikationen mellan laddstationerna och ZapCloud går via samma strömkabel (PLC) eller anslutning till ett WiFinätverk. Den delade infrastrukturen gör det möjligt att börja med några få laddstationer och sedan utvidga när behovet ökar.
Det krävs därför inget tilläggsarbete eller ytterligare investering i säkringsskåpet vid skalering av en befintlig installation.
Installatören ansluter enkelt nya laddstationer till den befintliga infrastrukturen.
Alla ZapCharger Pro-laddstationer har en inbyggd energimätare som noggrant visar förbrukningen. Genom att aktivera
autentiseringsfunktionen i molnlösningen kan ett delat garage eller delad parkeringsplats tilldelas och betalas för/av varje
enskild användare. Laddningsförbrukningen registreras på användarens egen profil.
Laddstationerna fungerar även i offline-läge där tillgänglig ström fördelas statiskt mellan stationerna. I individuellt läge styrs
inte laddstationerna från ZapCloud, men data kommer fortsatt att rapporteras.
Varje ZapCharger Pro monteras på en anslutningsplatta (bakpanel), vilket gör att elektrikerarbetet kan hållas åtskilt från
monteringen av själva laddstationen. Detta ger en användarvänlig «plug-and-play»-lösning.
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3. Tekniska specifikationer
ZapCharger Pro är en vägg- eller pelarmonterad
laddstation som drivs med växelström i enlighet med IEC
61851-1, EVSE-modus 3.

Lastfördelning
Tillsammans med andra ZapCharger Pro kommer tillgänglig
ström i installationen fördelas automatiskt mellan enheterna.

Mått och vikt
H: 392 mm, B: 258 mm, D: 112 mm
Vikt: cirka 5 kg (inklusive bakpanel)

Kommunikationsgränssnitt och molnanslutning/
-nätverk
Wifi 2,4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n (kanal 1–11)
PLC – HomePlug Green PHY®, 10Mbit/s

Installationsnätverk
TN, IT och TT
Installationskrets
Max 63 A ansluten säkring på installationskrets för
laddstationerna.
Kopplingsbox
Kabeltvärsnitt på 2,5–10 mm2
Kabeldiameter 10–20 mm
Installationsnät, spänning
230 VAC ± 10 %
400 VAC ± 10 %
Max ström- och laddningseffekt
7,36 kW* vid 32A 1-fas
22 kW* vid 32A 3-fas (gäller endast TN-nät)
Säkringar
Inbyggda 3 x 40 A-säkringar, typ C
Laddkontakt
IEC 62196-2 Typ 2 honkontakt
Jordfelsskydd
Inbyggd RCD typ B
Soft start
Begränsar startströmmen vid laddningsstart.

SE

Identifikation och konfiguration
Bluetooth Low Energy (BLE 4.1)
RFID/NFC-läsare
Standarder och godkännande
CE-märkning; uppfyller EU-direktiven Radio Equipment
Directive 2014/53/EU och ROHS directive 2011/65/EU
samt IEC 61851-1 och IEC 61851-22
Temperaturområde
-30°C till +50°C
Kapslingsklass
IP54, för inomhus och utomhus bruk.
IK10-stötskydd
UL94 – 5VB brännbarhetsgrad
UV-beständig
Elektriskt skydd
Skyddsklass II (4kV AC och 6kV
impuls, isolation)
Överspänningskategori III (4kV)
Integrationstjänster
Tredjeparts integrationstjänster – tillval (API, Webhooks)
OCPP 1.6j
Automatiska meddelande-prenumeration
*32A ström finns tillgänglig, men begränsas av temperaturuppbyggnaden
inne i laddstationen.

eMeter
Integrerad i laddstationen med en mätnoggrannhet på +/1 % för ström och spänning. Detta gör att användaren kan
kontrollera den faktiska strömförbrukningen. I en installation
kan förbrukningsrapporten användas för att fördela
kostnaderna baserat på förbrukning.
Tjuvsäkring
Frontluckan på ZapCharger Pro kan endast öppnas
med hjälp av ett specialverktyg. Laddsladden kan låsas
permanent till laddstationen.
Fasfördelning
I ett system med andra ZapCharger Pro kommer
laddstationen att kunna styras för att välja 1-fas-laddning
eller starta 3-fas-laddning.
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4. Planera installation och nätverk
Installationskretsar och kapacitet
Den maximala (förhandsinställd) installationssäkringen som är tillåten av en ZapCharger Pro är 63A.
Max.63A
63Afuse
säkring
Max.

Balanssystemet möjliggör en hierarkisk krets där begränsningen på varje nivå respekteras.
125Afuse
säkring
till exempel
125A
for example

Max.63A
63Afuse
säkring
Max

Max.63A
63Afuse
säkring
Max

Max.63A
63Afuse
säkring
Max

I många fall är inte max tillåten strömstyrka detsamma som säkringen över anläggningen. Strömstyrkan som anges som
maximalt värde för anläggningen anges i molnlösningen ZapCloud och används som en totalbegränsning för tillåten effekt
i anläggningen.
Om du installerar på ett fyratrådigt IT-nätsystem, bör du använda en femtrådig installationskabel i det fall det installeras en
transformator senare för bättre laddningsprestanda. Då kan den neutrala anslutningen göras i säkringsskåpet hellre än på
varje enskild laddstation, så att det blir enklare att göra framtida uppgraderingar.
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i

INFO: Säkerställ att det finns tillräckligt med kortslutningsström tillgänglig vid den elektriska termineringspunkten
för alla bakpaneler i installationen. Det är elektrikerns ansvar att beräkna och dimensionera installationens
infrastruktur så att den uppfyller dessa krav.

i

INFO: ZAPTEC rekommenderar att laddstationen alltid monteras med alla tre faser där detta finns tillgängligt.
Det säkerställer att balansen mellan last och fas blir dynamisk och gör det möjligt att använda all tillgänglig
energi i installationen och mellan laddstationerna.

SE

Internet och nätverkskrav
Protokoll:
WiFi 2,4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n (kanal 1–11)
DHCP-server med tillräckliga IP-adresser – en till varje ansluten enhet.
Förväntad/Beräknad datatrafik för varje ZapCharger Pro är cirka 3 MB per dygn.
Nätverkssäkerhet:
All trafik och kommunikation mellan laddstationer och molnlösningen är krypterad.
Alla följande nätverkstjänster krävs för att ZapCharger Pro skall fungera ihop med ZapCloud. Alla nämnda portar är
utgående portar och måste öppnas i aktiva brandmurar. ZapCharger Pro ansluter till de nödvändiga tjänsterna även om den
ligger bakom NAT och utan att öppna ingående portar.
Utgående portar
Port

Typ port

Domän(er)

123

UDP

no.pool.ntp.org

443

TCP

zapcloud-api.azurewebsites.net
devices.zaptec.com
api.zaptec.com

8883

TCP

zapcloud.azure-devices.net

53

DNS

MQTT
TCP Port 8883: zapcloud.azure-devices.net
En förbindelse till Azure IoT Hub, som använder MQTT över TLS, fungerar som huvudkommunikationskanal mellan
ZapCharger Pro och ZapCloud.
Information om laddarens status skickas till ZapCloud och kontroll-kommandon (som start/stopp av laddning) mottas.
Kommunikationen krypteras med hjälp av TLS och servens certifikat verifieras av ZapCharger Pro. Servern verifierar laddaren
när den ansluts med hjälp av ett unikt lösenord som genereras under produktionen.
Mer information om Azure IoT Hub hittar du här:  https://docs.microsoft.com/en-us/azure/iot-hub/
about-iot-hub
HTTPS
TCP Port 443 (flera domäner)
ZapCharger Pro ansluter till ZapCloud med hjälp av HTTPS för att ladda ned firmware-uppdateringar. Denna kommunikation
är krypterad och ZapCharger Pro verifierar serverns certifikat.
Följande domäner används vid uppdatering av hårdvara:
- zapcloud-api.azurewebsites.net
- devices.zaptec.com
- api.zaptec.com
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DHCP
UDP Port 68
DHCP används på det lokala nätverket för att tillhandahålla en IP-adress till ZapCharger Pro och för att ge IP-adressen till
DNS-servern som skall användas.
DNS
UDP Port 53
DNS används av ZapCharger Pro för att lägga upp IP-adressen till domänerna som används för att kommunicera med
ZapCloud.
ZapCharger Pro kommer att använda DNS-servern(servrarna) som specificerats av DHCP-servern.
NTP
UDP Port 123: no.pool.ntp.org
Eftersom ZapCharger Pro inte har en realtidsklocka, är det nödvändigt med en anslutning till en NTP-server för att ha en
uppdaterad klocka på laddstationen.
Korrekt tid och datum krävs för autentisering med ZapCloud.
NTP-servern som används av ZapCharger Pro är no.pool.ntp.org.
Detta värdnamn är fast och kan inte ändras av användaren såsom det ser ut idag.

Kommunikation
Rekommendationer – WiFi
WiFi-åtkomstpunkt – ZapCharger Pro stödjer WiFi typ b, g och n på 2,4 GHz. Idag stödjer många routrar både 2,4 och 5
GHz. Säkerställ att 2,4 GHz är anslutet, så att ZapCharger Pro får nätuppkoppling. Välj kanal 1 till 11 när du konfigurerar.
WiFi-åtkomstpunkten får inte installeras i en stängd låda, eftersom det skulle påverka signaltäckningen och leda till
lägre åtkomstprestanda mellan laddstationerna och WiFi-åtkomstpunkten/-åtkomstpunkterna. Placeringen av WiFiåtkomstpunkten/-åtkomstpunkterna kan påverka signalstyrka och -prestanda dramatiskt. Kontakta nätverksexperter för
att komma fram till den bästa placeringen.
ZAPTEC rekommenderar att WiFi-åtkomstpunkten/-åtkomstpunkterna monteras och installeras i enlighet med producentens
rekommendation för att uppnå optimal signaltäckning och -prestanda. Det kan vara i en vinkel som pekar rakt mot
laddstationen, i samma vinkel som laddstationerna eller i andra vinklar, beroende på den WiFi-utrustning som används.

Kraftnät
Power grid

Internet anslutning
connection

WiFi
WiFirouter
routereller
or
åtkomstpunkt
access point
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Rekommendationer – kombination av WiFi och PLC
Den mest flexibla konfigurationen är en kombination mellan åtkomst till en extern WiFi-router och PLC till enheter som inte kan
anslutas till WiFi-routern.
Tumregel: Anslut så många som möjligt till WiFi-nätverket. Om WiFi-signalstyrkan är under -75, använder du PLC på den
aktuella enheten.
Välj en enhet med bra WiFi-signalstyrka som kan fungera som gateway.

Kraftnät
Power grid

SE

Internet anslutning
Internet
connection
WiFi
WiFirouter
routereller
or
åtkomstpunkt
access point
Internet
anslutning
Power and
PLC communication

PLC gateway
gateway

Rekommendationer – PLC
Om det används extern PLC till Ethernet-konvertering för att ansluta till nätverket, rekommenderar vi enheter som stödjer
HomePlug AV-, HomePlug AV2- eller Green PHY-standarder inom HomePlug-produktserien.
Dessa produkter har ofta kontakter till vilka du kan ansluta en Ethernet-kabel. Det finns även produkter som erbjuder
möjlighet för montering på DIN-skena. Dessa produkter är oftast tillgängliga med en tilläggsfunktion för kommunikation
över alla faser.
ZapCharger Pro använder fas L1 och N för PLC-kommunikation. Använd även L1 och N när du installerar PLC-modulen.
Använd inte fasanslutningen. Den begränsar räckvidden. Anslutning: N + L1 + PE.
N.B.: IT-nätet: När du installerar PLC-modulen på ett IT-nät, skall du endast ansluta till de två faserna som används för
strömförsörjning till L1 och N på laddstationerna (L1 och L3) + PE.
Internet anslutning
connected

Kraftnät
Powergrid

PLC-modulen
PLC module
Kraft
och
PLCPLC
kommunikation
Power
and
communication

i

INFO: Begränsa ljudbuller/-vibrationer från strömnätet och externa källor. ZAPTEC rekommenderar att PLCmodulen monteras mitt i laddkretsen. Det ökar prestandan hos PLC-nätverket och begränsar externa ljudbuller/
-vibration-källor i PLC-nätverket.
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ZapCharger Columns
ZapCharger Column finns tillgänglig i två modeller; Single och Twin. Med modellen Single kan du ha en ZapCharger Proladdstation per pelare/stolpe. Vill du har mer flexibilitet gör modellen Twin det möjligt att montera två ZapCharger Proladdstationer per pelare/stolpe.
ZapCharger Column Standard
ZapCharger Column Standard monteras på den robusta lyktstolpen, utformad för enkel montering av ZapCharger
Pro-laddstationer i öppna landskap. Planera elbil-laddningen med ett stilfullt uttryck. Stolpen är värmeförzinkad och
pulverlackerad med en svart yta.
Levereras med pelaren/stolpen:

Mutter-/Skruvhål bottenplatta:
160

1 SmartKey Column

4 M4 skruvar och muttrar (skruvar medföljer endast dubbel stolpe)

160

1 Anslutningsklämmor-set ALU/CU 50 mm2

210

1 Nyckel till frontlucka/-panel

210

3

1

4

2

3

5

285mm

A

B

1

230mm

6

4

2

7

5

85mm

3

8

6

4

A

A

B

B

C

C

D

D

1550mm
C

108mm

D

E

E

Dept.
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Document status
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DWG No.
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Montera fast laddstolpen i marken
Fastmontering i marken görs enkelt med hjälp av de fyra mutterhålen i botten som är gjorda för standard CC160-botten.
Exempel på bottenplatta/fundament – Vik Ørsta
Förankringsram CC160, M20x400 (nr. 3640400)
Nedgrävd bottenplatta/fundament CC160 M20 (nr. 3640427)
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Montering av laddstationen
Laddstationens bakpanel fästes på laddstolpen med hjälp av 4 stycken M4-skruvar och -muttrar.
Kopplingsschema
Set med anslutningsklämmor består av 5 anslutningsplintar, som ansluts och kopplas såsom visas nedan.
1

1

2

3

2

4

3

4

5

6

Twin Pelare/Stolpe
A

A

B

ZapCharger Pro
– Vänster

Ström ut

Ström in

ZapCharger Pro
– Vänster

ZapCharger Pro
– Höger

B

ZapCharger Pro
– Höger

C

C

D

D

Ström in (Max 63A 3fas)

Ström in och ut

E

E

Dept.

Technical reference

Created b

Fred

Documen

Title

Duo

F

F

1

2

1

3

2

4

3

5

4
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ZapCharger Column Premium
ZapCharger Column Premium är en pelare/stolpe av hög kvalitet som är utformad för enkel montering av ZapCharger Proladdstationer i öppna landskap. Planera elbil-laddningen med ett stilfullt uttryck. Pelaren/Stolpen är pulverlackerad med en
matt grå yta och svart frontlucka/frampanel som ger enkel åtkomst till kopplingsbox.
Mutter-/Skruvhål bottenplatta:

Levereras med pelaren/stolpen:

160

1 SmartKey Column
1 Nyckel till frontlucka/frampanel
230

1 DIN skena 35 mm, 160 mm längd

180.8

160

1 Abox-i 160 L, kopplingsbox

82.5

Ø22

3 Anslutningsklämma ALU/CU 50 mm2 dubbel grå
1 Anslutningsklämma ALU/CU 50 mm2 dubbel blå

230

1 Anslutningsklämma ALU/CU 50 mm2 dubbel g/g
4 M4 skruvar och muttrar (skruvar medföljer endast dubbel stolpe)
1

3

1

4

285mm

2

3

5

2

3

6

210mm

4

4

5

7

5

112,9mm

8

6

A

A

A

B

B

B

1500mm

C

C

C

116mm

D

D

D

E

ZapCharger Twin
Column Premium
Article no. ZM000266

E

ZapCharger Single
Column Premium
Article no. ZM000415

E

Dept.

Dept.

F

F
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Montera fast laddstolpen i marken
Fastmontering i marken görs enkelt med hjälp av de fyra mutterhålen i botten som är gjorda för standard CC160-botten.
Exempel på bottenplatta/fundament – Vik Ørsta
Förankringsram CC160, M20x400 (nr. 3640400)
Nedgrävd bottenplatta/fundament CC160 M20 (nr. 3640427)
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Montering av laddstationen
Laddstationens bakpanel fästes på laddstolpen med hjälp av 4 stycken M4-skruvar och -muttrar.
Kopplingsschema
Anslut kopplingsbox enligt instruktion nedan.
1

1

2

3

2

4

3

5

4

Twin Pelare/Stolpe
ZapCharger
– Höger

ZapCharger
– Vänster
A

A
ZapCharger
Pro
– Vänster

ZapCharger Pro
– Höger

Kopplingsbox
B

Ström in

B

Ström ut

C

C

D

D

Ström in (Max 63A 3fas)
E

Ström in och ut

E

Dept.

F

Technical reference

F

1

2

1

3

2

4

3

5

4
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5. Installation
Förbereda installationen i ZapCloud
Endast ZAPTEC-installatörer/-servicepartner kan lägga till installationer i ZapCloud-molnlösningen. Nya installatörer/
servicepartner skall kontakta ZAPTECs tekniska support; support@zaptec.com manuellt för tillägg av servicetillåtelse i sin
användarprofil. De kommer då att kunna lägga till nya installationer.
Logga in på https://portal.zaptec.com. Om du vill lägga till en ny ZapCloud-installation, går du till Installationer, Lägg
till Installation och fyller i formuläret som visas nedan:
• Namn: Ge installationen ett namn.
• Adress: Adressen till installationens fysiska placering.
• Kategori: Välj installationskategori i rullgardinlistan.
• Nätverkstyp: Välj rätt strömförsörjningsnät (kraftnät) för installationsplatsen/ laddningssystemets placering.
• Max strömeffekt per fas: Den maximala strömmängden som installationen kan använda för laddning. Om laddstationerna

placeras på en separat krets, anges maximal ström per fas vanligtvis till styrkan för kretsbrytaren.
• Installerat med WiFi: Kontrollera om kommunikationslösningen är WiFi-åtkomstpunkt.
• Installerat med PLC: Kontrollera om kommunikationslösningen är installerad med en PLC-modul.

Lägga till laddstationer i installationen
Efter att du har upprättat installationen, lägger du till kretsar i enlighet
med den elektriska installationen på platsen. Sedan lägger du till
laddstationerna till motsvarande krets (ar).
Fyll i serienumret (ZCSxxxxxx) och namnet på varje laddstation. Namnet
bör vara laddstationens ägare, lägenhetsnummer, parkeringsplatsnummer
eller annan identifikation för den exakta placeringen av laddstationen.
Serienumrets placering visas i illustrationen. Laddstationer skall lysa grönt
när de är anslutna till nätet.

i
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Serienummer
e.g. ZCS123456

INFO: Installationen i ZapCloud måste representera den fysiska installationen på platsen. ZapCloudinstallationen är en virtuell installation för att balansera last- och fas-algoritmer i laddningssystemet.

ZapCharger Pro
I förpackningen:
1 Laddstation – ZM000437
1 Frontlock/-panel – ZM000185

SE

1 SmartKey – ZM000278
4 Låsmuttrar – ZB100049
1 Unik PIN-kod för att konfigurera enheten i ZapCharger-appen.
1 Användarmanual – ZM000325
Levereras med bakpanelen:
1 Bakpanel med kopplingsbox – ZM000438
1 Liten tätningskon – ZM000180
SmartKey

1 Stor tätningskon – ZM000174

SmartKey Column

1 Utfyllnadsplugg tätningskon – ZM000173
Verktyg som krävs för installation:
T10 Torx-skruvdragare eller -bit
4 mm Unbraco-skruvdragare eller -bit
7 mm lång hylsnyckel
Dept.

8 mm lång hylsnyckel

Technical reference
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Untitled
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Placering av laddstationen/bakpanel
• Vi rekommenderar 90–130 cm över marken.
• Ett väl ventilerat område.
• Undvik montera laddstationen på platser som exponeras för direkt solljus. Hög temperatur i enheten kommer

att hämma laddningseffekten
Dept.

• Montera inte boxen i närheten av värmekällor eller i en sluten box.

Technical reference

• Bakpanelen skall monteras på en plan yta.

Created by

Document type

Fredrik Ostrem 07.12.2017

Title

ZapCharger Pro montering

Skruvar för att montera bakpanel

Min.25mm

Approved by

Document status

Date of issue

DWG No.

Rev.

Max. 11mm

1/1

Sheet

Använd skruvar som är minst 25 mm långa och som passar för väggstrukturen.
Skruvhuvudet måste vara runt, max 11 mm i diameter och max 6 mm högt. Användning av
fel skruvar kan medföra att laddstationen inte får ordentlig kontakt med kopplingsboxen på bakpanelen.

Max. 6mm

218.5

Montera bakpanel
• Använd fyra skruvar som är avsedda för väggstrukturen.

280

damm eller smuts in i kopplingsboxen.
• Torka av damm från bakpanelen innan du monterar laddstationen.

347.9

• Om väggstrukturen fordrar pluggar/borrning, säkerställ att det inte kommer

Anslut sladden till kopplingsbox
Rekommenderade kabeltyper är rund PFXP, Powerflex och PFSP, Ø 10–20 mm.
För att begränsa risken för läckage i utomhusinstallationer, rekommenderar vi
att man ansluter sladden i botten av kopplingsboxen. Om detta inte önskas,
rekommenderar vi att det utförs ett noggrant tätningsarbete och att det
kontrolleras i enlighet med handboken och att det dessutom används andra
tätningar (Sikaflex eller liknande).

i
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INFO: N.B.: Använd rätt tätningskon för den sladd som används. Kontrollera sladdimensionen och välj
passande tätningskon.
Liten tätningskon = kabeldimension 10–16. Stor tätningskon = kabeldimension 16–21

Elektrisk anslutning
Det finns fyra möjliga anslutningsvarianter beroende på om det används trefas eller
enfas och om det används TN-nätverk eller IT-nätverk, såsom visas nedan eller på
etiketten på bakpanelen.
1. Lossa fyrar skruvar och öppna locket för att komma åt kopplingsboxen.

SE

2. Sätt tätningskonen på sladden innan du ansluter sladden till kopplingsboxen.
3. Anslut ledningarna i kopplingsboxen i enlighet med det elektriska system
på platsen. Visas i illustrationen nedan. Skruvplintarna skall dras åt med en
momentnyckel (5 Nm).
Om du installerar på ett fyratrådigt IT-nätsystem, bör du använda en femtrådig
installationskabel i det fall det installeras en transformator senare för bättre
laddningsprestanda. Då kan den neutrala anslutningen göras i säkringsskåpet
hellre än på varje enskild laddstation, så att det blir enklare att göra framtida
uppgraderingar.
4. Placera tätningskonen över sladdingången för att försegla den ordentligt. Försegla först den oanvända kabelingången
med tätningskonen som medföljer.
5. Fäst sladdklämmorna över både sladd och tätningskon innan du sätter locket på kopplingsboxen och fäster de
fyra skruvarna.

L1 L2 L3 N PE

L1

L1 L2 L3 N PE

L1 L2 L3 N PE

L1 L2 L3 N PE

L1 L2 L3 N PE

L1 L2 L3 N PE

L1 L2 L3 N PE

L1 L2 L3 N PE

L1 L2 L3 N PE

TN 3-phase

TN 1-phase

IT 3-phase

IT 1-phase

i

N PE

L1 L2 L3

PE

L1

L3

PE

INFO: Se till att inte blanda faserna på laddstationerna i installationen. Om faserna blandas kommer inte
fasbalanseringen att fungera och säkringarna kan gå.
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Tätningskon

A

Tätningskonen skall tryckas ned mot kopplingsboxen och tryckas helt ned, så att tätningskragen kommer i rätt position,
såsom visas nedan. Kontrollera visuellt att tätningen har en bra yta.

1/1

Tätningskon

Bra tätningsyta

Rev.

ZM000173-2

Title

Document type
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Tätningskonen skall
tryckas ned mot
kopplingslådan.
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Kabelföring

6

7

8

A (1.5000)
A

Kabeln bör föras in vertikalt i mitten och inte böjas närmare än 10 cm från kopplingsboxen, såsom visas i illustrationen.
1

2

3

4

5

6

7

8

A

A

B

A

Min.10 cm

B

B

Dept.
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C

C

D

D

D
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1
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1/1

Isolationstestning
1

Innan laddstationen monteras
isolationstest på alla bakpanelerna.
Om detta görs
2 på bakpanelerna skall det genomföras
3
4
medan laddstationerna är monterade, kan överspänningsskyddet sättas in och testen misslyckas.
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Montera laddstationen
1. Ta bort klistermärket som skyddar kontakten på kopplingslådan, om aktuellt.
2. Ta bort frontlocket/-panelen med hjälp av specialverktyget SmartKey*, som följde med laddstationen och dra av
frontlocket/-panelen.
3. Placera laddstationen på bakpanelen och kontrollera att den har full kontakt med bakpanelen. Det skall inte finnas något
mellanrum mellan laddstationen och bakpanelen.

SE

4. Dra åt laddstationen med de fyra medföljande muttrarna.
5. Säkerställ att luckan för statusindikatorn (Z) är korrekt placerat innan du knipsar fast frontlocket/frampanelen igen. För att
knipsa på frontlocket/-panelen måste du först placera locket över Typ 2-utgången och fästa det på laddstationen.
*För att ta bort frontlocket/-panelen på en laddstation som är monterad på en ZapCharger Column, skall du använda
SmartKey Column (följde med pelaren/stolpen) för att komma åt laddstationen.

1

2

3

Laddstationen är
korrekt placerad
på bakpanelen.

4

Laddstationen
har mellanrum till
bakpanelen.

5
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Anslut strömmen för installationen
• Kontrollera att statusindikatorn lyser gult, vilket innebär att systemet startar upp och kör en intern kontroll.
• Kontrollera att statusindikatorn går från gult till grönt efter 2–3 minuter.

Se kapitlet om felsökning för mer information om statusindikatorn lyser med en annan färg.

Aktivera laddstationen
• Ladda ned ZapCharger-appen från App Store / Google Play. Registrera dig som användare och logga in.
• Stå en halv meter bortom laddstationen som du vill konfigurera innan du söker efter laddstationen.
• Gå till inställningar och skanna efter laddstationen. Kontrollera att du är ansluten till rätt laddstation. Det skal blinka ett vitt

ljus i laddstationens statusindikator.
• Välj installerad strömnätparameter och kommunikation och bocka av i enlighet med installationen.
• Ange PIN-koden. Denna är unik för varje laddstation.
• Laddstationen är ansluten till nätet när du ser en grön pelare/stolpe på skärmen.
• Detta skall göras för alla enheterna i installationen.

Verifiera installationen i ZapCloud
Kontrollera att alla laddstationer har lagts till installationen i ZapCloud som beskrivs i avsnittet Förbereda installation i
ZapCloud, för att säkerställa att alla laddstationer finns med.

Testa laddstationerna
• Utför en RCD-test genom att ansluta en RCD-tester till Typ 2-utgången, starta laddningen och sätta in en jordfelsbrytare.
• Utför en test med hjälp av ett elfordon, en provlast eller Mode 3-testutrustning.

Överlämnande/Leverans till och ZapCloud-åtkomst för installationsägaren
Överlämna/Leverera dokumentation på utförda elektriska isolationstester och RCD-tester, PIN-koder, användarmanual
och SmartKey till ägare.
Lägg till installationsägare/-ägargrupp i installationen.
• Informera ägaren/ägargruppen till samägd /installationen om att de måste registrera sig som användare i ZapCloud
innan de kan få åtkomst till installationen.
• Gå till Tillåtelser i ZapCloud, ge behörighet/åtkomsttillåtelse och lägg till användare/användarna som skall administrera
installationen som ägare. De blir endast synliga här om de har registrerat en användarprofil i ZapCloud.
• Visa ZapCloud-instrumentpanel för ägaren och ge en kort presentation av funktionerna.
Åtkomsttillåtelse i ZapCloud
Systemägare: ger åtkomst till inställningar, tillgångsstyrning, statistik och strömförbrukning av installationen.
Service: Detta är en teknisk roll som ger behörighet/tillåtelse att lägga till installationer, kretsar och laddstationer.
Användare: Alla godkända användare av installationen. De kan endast se sin egna strömförbrukning.
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6. Felsökning
Varningsmeddelande/Felmeddelanden visas i ZapCloud/ZapCharger-appen.

Kan inte logga in på ZapCloud
SE

Återupprätta lösenordet genom att klicka på knappen för glömt lösenord.

Kan inte göra nya installationer i ZapCloud
Nya installatörer/servicepartner måste kontakta ZAPTECs tekniska support på support@zaptec.com för att få tillåtelse att
upprätta installationer.

Laddstationen är inte ansluten till nätet
PLC-installationer
• Kontrollera att Internet fungerar genom att ansluta datorn direkt till routern/switchen.
• Kontrollera att PLC är installerad i enlighet med kopplingsschemat och på samma L1 och N som laddstationen(erna).
• Kontrollera att nätverksikonen blinkar med grön färg.
• Kontrollera att HomePlug-ikonen blinkar och lyser med röd färg.
• Strömikonen skall lysa grönt kontinuerligt.
WiFi-installationer
• Kontrollera att Internet fungerar genom att ansluta telefonen, surfplattan eller datorn till WiFi-nätverket.
• Kan inte ansluta. Kontrollera att SSID och lösenordet för WiFi är korrekt.
• Om nätverket inte syns, måste du kontrollera att WiFi-åtkomstpunkten använder 2,4 GHz (5 GHz stödjs inte) och att det
använder kanaler mellan 1 och 11 (12 och högre stöds inte).
• Om nätverksnamnet (SSID) är dolt, skall du ange SSID och lösenord manuellt.

Laddningen startar inte
Om laddningen inte startar eller statusindikatorn signalerar fel genom att kontinuerligt lysa rött.
Inget ljus:
• Laddstationen har inte ström från strömkretsen eller det är ett produktfel. Kontrollera uppströmssäkringen
i fördelningsskåpet.
Lila ljus:
• Programvaruuppdatering pågår.
Grönt/Blått ljus:
• Kontrollera att laddningssladden sitter ordentligt i laddstationen.
• Kontrollera om bilen är konfigurerad till att starta laddningen omedelbart.
Rött ljus:
• Koppla ur laddningssladden. Om statusindikatorn lyser grönt, kan du ansluta laddningssladden igen. Om laddningen inte
startar och indikatorn lyser rött igen, indikerar det att det kan vara fel på laddningssladden eller bilen.
• Om statusindikator-lampan inte lyser grönt efter att laddningssladden är urkopplad, skall du kontrollera säkringarna som
beskrivs i avsnittet Kontrollera säkringarna i laddstationen.

23

Blinkande rött ljus:
• Autentisering misslyckades – kontrollera att RFID-brickan/laddningskortet är anslutet till din användarprofil.
• Kontrollera att administratören/installationsägaren har gett användarprofilen din åtkomst till installationen i ZapCloud.
Om detta inte hjälper, notera serienumret på laddstationen och kontakta användarsupporten, såsom beskrivs i avsnittet
Support och reparation. Serienumrets placering visas i illustrationen.

Serienummer
e.g. ZCS123456

i

INFO: Om laddstationen har frånkopplats från strömnätet, kommer det ta två till tre minuter för stationen att starta
upp igen.

Kontrollera säkringarna i laddstationen
1. Ta bort frontlocket/-panelen med hjälp av specialverktyget SmartKey* som följde med laddstationen och ta loss
frontlocket/-panelen.
2. Kontrollera i säkringsfönstret att säkringarna inte har gått (alla skall vara vända uppåt).
3. Om någon av säkringarna har gått, tar du loss säkringslocket med de fyra skruvarna (torx T10) och skruvar i/vippar upp
säkringarna igen. Sätt på säkringslocket som i steg två och klicka fast locket på plats.
*Om laddstationen är monterad på en ZapCharger Column, skall du använda SmartKey Column (följde med pelaren/
stolpen) för att komma åt laddstationen.

2

1

3

••

••
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7. Förvaring och underhåll
Produkten skall förvaras på en torr plats som har stabil temperatur. Skyddsenheten skall alltid vara påmonterad när
produkten inte är i bruk.
Följande periodiska underhåll rekommenderas:

SE

• Torka av laddstationen med en fuktad trasa.
• Se till att laddkontakten är fri från främmande föremål.
• Kontrollera att laddstationen inte har fysiska utvändiga skador.

I enlighet med norsk lagstiftning skall det genomföras en årlig periodisk kontroll av kvalificerad personal gällande alla
offentliga tillgängliga installationer. (Ref. NEK400)

8. Garanti
Vi garanterar att enheten är fri från materialfel och att den uppfyller gällande lagstiftning och föreskrifter om användarskydd
i det land där produkten har köpts eller där användaren bor. Du hittar mer information på zaptec.com/privacy gällande de
rättigheter som föreskrivs i användarskyddslagstiftning.

9. Support och reparation
Installatören/servicepartnern är alltid första supportlinjen vid problem gällande installationen. ZAPTEC rekommenderar å det
starkaste att installatören har genomgått utbildningskursen för ZapCharger Pro innan ZapCharger Pro-systemet installeras.
Om det uppstår problem, se avsnittet Felsökning, innan du kontaktar oss på zaptec.com/support.
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