English
Norsk
Svenska
Dansk
Deutsch
Français
Italiano
Español
Nederlands
Suomi
Íslenska
Português
ภาษาไทย

Zaptec Pro

Installation
Manual

Zaptec

Íslenska

Uppsetningarhandbók
fyrir Zaptec Pro
Uppsetningarhandbókin inniheldur nauðsynlegar upplýsingar
til að setja upp og stjórna hleðslustöðinni á öruggan hátt.
Zaptec mælir með því að allir sem setja upp vörur okkar hafi
lokið námskeiði fyrir hleðslukerfi Zaptec.
Tæknilegur uppsetningaraðili/þjónustuaðili er alltaf fyrsti
tengiliðurinn til að fá stuðning. Upplýsingar um tengiliði fyrir
tæknilega aðstoð Zaptec er að finna á zaptec.com.
Notendahandbók fylgir í Zaptec Pro kassanum.

Nýjustu útgáfuna er að finna á Zaptec.com/Support.
Útgáfunúmer handbókarinnar er að finna á öftustu síðu.

Innihald uppsetningarhandbókar:
1. Safety instructions

5

2. Description of the Zaptec Pro system

6

3. Technical Specifications

7

4. Installation

9

5. Troubleshooting

19

6. Storage and Maintenance

21

7. Guarantee

21

8. Support and Repairs

21

2

Íslenska

1. Öryggisleiðbeiningar

VIÐVÖRUN!
Áður en tækið er tekið í notkun eða viðhald framkvæmt er mikilvægt að lesa
eftirfarandi öryggisleiðbeiningar. Ef öllum leiðbeiningum og verklagsreglum sem
kveðið er á um í þessari uppsetningarhandbók er ekki fylgt mun ógilda ábyrgðina
og valda því að Zaptec Charger AS afsalar sér allri ábyrgð og kröfum um bætur.
!

Lestu leiðbeiningarnar vandlega og kynntu þér búnaðinn áður en þú byrjar
að nota hann.

!

Þennan búnað má einungis hæft starfsfólk setja upp, gera við og viðhalda.
Viðgerðir verða að vera gerðar af Zaptec eða fyrirfram samþykktu verkstæði.

!

Fylgja skal öllum viðeigandi staðbundnum, svæðisbundnum og innlendum
reglum þegar þú setur upp, gerir við og viðheldur búnaðinum.

!

Notið ekki tæki sem er skemmt á einhvern hátt. Sjá upplýsingar í kaflanum
um stuðning og viðgerðir.

!

Notaðu aðeins viðurkennda tengisnúru fyrir uppsetningu.

!

Setjið ekki aðskotahluti inn í Type 2 innstunguna.

!

Notið ekki háþrýstisprautu til að hreinsa Zaptec Pro. Fylgdu leiðbeiningunum
í kaflanum um geymslu og viðhald.

!

Setjið ekki tækið upp á stað þar sem það verður fyrir beinu sólarljósi.

!

Millistykki er leyfilegt  Breytingarmillistykki frá EVSE tengi má aðeins
nota ef það er tilgreint og samþykkt af framleiðanda ökutækis eða
EVSE framleiðanda.

!

Setjið ekki prófunarnema, víra eða neitt annað í hraðlosunartengið á
bakplötunni. Spennupróf ætti að framkvæma beint á tengiskrúfur eða
með því að nota kvenkyns tengi.

!

Lestu ábyrgðarskírteinið á zaptec.com/guarantee eða hafðu samband
við Zaptec Support til að fá eintak.
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2. Lýsing á Zaptec Pro kerfinu

4G

4G

4G

Framtíðarmiðuð og snjöll hleðslulausn
Sameinar aflrafeindatækni, innbyggðan hugbúnað og
skýhýsta vefgátt fyrir stillingar, eftirlit og stjórn. Lausnin er
framtíðarmiðuð, með hugbúnaðaruppfærslum sem sendar
eru þráðlaust til hleðslustöðvarinnar.

4G

4G

Einstakt svigrúm til kvörðunar með einrás
og rafmagnssnúru
Samskipti milli hleðslustöðva og skýjalausnar fara
í gegnum sömu rafmagnssnúru. Þessi sameiginlega
uppbygging gerir það mögulegt að byrja með nokkrar
hleðslustöðvar og bæta við kerfið þegar þörf krefur.
Kvörðun núverandi uppsetningar mun því ekki þurfa
neina aukavinnu eða fjárfestingu í rafveitubúnaði.
kW

Notar alla tiltæka getu.
Aflinu er deilt á virkan hátt á allar hleðslustöðvarnar. Gerir
kleift að hlaða yfir 100 rafbíla á einum degi, með einum 63A*
aflrofa. Hleðsla á allt að 22kW á öllum hleðslustöðvum.

Zaptec

199 kWh
Zaptec

2 3

4G

3
kr
4

Sanngjörn notkun í gegnum RFID
eða Zaptec App
Innbyggður rafmagnsmælir skráir nákvæmlega
orkunotkun, sem síðan er hægt að tengja
viðurkenndum notendum.

Öryggi í samræmi við ströngustu kröfur
Fullgild Type 2 hleðsluinnstunga, aflrofi, rafræn
jarðtengivörn og hitaskynjarar eru byggðir inn
í hleðslustöðina. Þetta tryggir öryggi fyrir bæði
notandann og rafkerfið.

* Með þriggja fasa tengingu og meðal hleðslunotkun yfir 24 klukkustundir.
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3. Tæknilegar upplýsingar
Vélbúnaður og uppsetning
Breyta

Prófunarskilyrði

Lágmark

Mál
Þyngd

Ásamt bakplötu

Tegund

2.5

Þvermál inntakssnúru

13

Stig verndar
Hávaðastreymi

Eining

H: 392 W: 258
D: 112 mm

mm

5

kg

Hæð
Þversnið inntakssnúru

Hámark

2000

m

10

mm²

18.5

mm

47.5

dBa

IP54
Með viftu í gangi

Hleðslustilling

Mode 3, tilfelli B

Styrkur vélbúnaðar

IK10

Mengunarstig

Uppsetning
arumhverfi

4

Stuðningur við loftræstingu

Samkvæmt EN
61851-1 6.3.2.2

Nr

Aðgengi

Samkvæmt EN
61851-1 5.4

Takmarkaður og ótakmarkaður aðgangur

Almennt
Breyta
Málspenna (Un)

Prófunarskilyrði

Lágmark

Tegund

Hámark

Eining

Fasi-Hlutlaus

207

230

253

V

Fasi-Fasi

360

400

440

Málstraumur (In)

32

A

Máltíðni

50

Hz

3

W

Orkunotkun biðstaða
Hitastig umhverfis

Hámarks hleðsluafl

-30

40

TN 3-fasa @ 32 A

22

TN 1-fasa @ 32 A

7.4

IT 3-fasa @ 32 A
(Aðeins Noregur)

12.7

IT 1-fasa @ 32 A
(Aðeins Noregur)

7.4

Verndunarflokkur

I

Yfirspennuflokkur

III

°C

kW
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Tengjanleiki
Samskiptareglur

Styður eftirfarandi staðla

4G

LTE Cat M1

WiFi

802.11b/g/n (2,4 GHz)

Bluetooth

Bluetooth v5.1 (BR/EDR/BLE)

Rafmagnssnúra (PLC)

HomePlug Grænn PHY, 10 Mbit/s

Tengja og hlaða

Vélbúnaðarstuðningur við ISO15118

RFID rafaldskenni

RFID ISO/IEC 14443 A (gerð A, 13,56 MHz)
ISO/IEC 15693 (Mifare classic, 13,56 MHz)

Innbyggður orkumælir
Breyta

Nákvæmni

Prófunarskilyrði

Lágmark

Tegund

Hámark

Eining

Línuspenna,
rafstraumur
og aflstuðull

-2

2

%

Línuspenna,
rafstraumur,
aflstuðull
og hitastig

-3

3

%

Hámark

Eining

Innbyggður RCCB - bilunarstraumrofi
Breyta

Tákn

Eftirstandandi rekstrarstraumur

IΔn

Lágmark

Tegund
0.03

Rekstrareiginleikar

A

Tegund B

Að framkvæma og rjúfa getu

Im

500

A

Eftirstandandi tengi- og rofgeta

IΔm

500

A

Metinn skilyrtur
skammhlaupsstraumur

Inc

3

kA

Metinn skilyrtur eftirstandandi
skammhlaupsstraumur

IΔc

3

kA

Hámark

Eining

Innbyggður aflrofi
Breyta

Tákn

Framleiðandi og númer hlutar
Málstraumur

Lágmark

Tegund
Lovato P1 MB 3P C40

In

Ferill
Metin skammhlaupsrofgeta

A

C
Icn

Varðandi CE auðkenni vinsamlegast sjáið zaptec.com/CE-documentation
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4. Uppsetning
Undirbúa fyrir uppsetningu í Zaptec-Gátt
Aðeins Zaptec uppsetningartæknimenn/þjónustuaðilar geta bætt við
innsetningum í Zaptec Portal skýjalausninni. Nýir tæknimenn/þjónustuaðilar
í uppsetningu verða að hafa samband við tæknilega aðstoð Zaptec í gegnum
zaptec.com til að fá þjónustuheimild bætt við notandasnið sitt. Þeir munu þá
vera færir um að bæta við nýjum innsetningum.
Skráðu þig inn á https://portal.zaptec.com. Ef þú vilt bæta við nýrri
uppsetningu í ZaptecGátt skaltu fara í Uppsetningar og fylla út
eyðublaðið sem er sýnt hér að neðan:

Nafn: Gefðu uppsetningunni nafn.
• Heimilisfang: Heimilisfang uppsetningarinnar.
• Flokkur: Veldu uppsetningarflokkinn úr fellilistanum.
• Nettegund: Veldu viðeigandi rafkerfi fyrir staðsetningu hleðslukerfisins.
• Vörn fyrir hleðslukerfi: Hámarksstraumur sem uppsetningin getur notað
til að hlaða. Þetta gæti verið stafræn fjárhagsáætlun eða verðmæti
sjálfs ofhleðsluvarans eða rofans. Ef hleðslustöðin er staðsett á sérstakri
rafrás verður hámarksstraumurinn á fasa venjulega að vera stilltur á
afköst aflrofans.
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Bæta hleðslurásum við uppsetningu
• Þegar uppsetningin hefur verið sett upp skaltu ýta á flipann “Rásir”
• Smelltu á “Bæta við rafrás”
• Skrifaðu nafnið á rafrásinni eins og það er á aflrofanum
• Gefðu gildi [A] fyrir ofhleðsluvarann

Hleðslustöðvar sem fá afl frá þessari hleðslurás geta hlaðið allt
að gildi hleðslurásarinnar. Þú gætir tilgreint lægra gildi til að
takmarka hámarksstrauminn.

Bæta hleðslustöðvum við uppsetningu
Eftir að þú hefur búið til uppsetninguna í ZaptecGátt skaltu búa til rás í
samræmi við raflögnina á staðnum. Hleðslustöðvunum verður síðan bætt við
tilheyrandi rásir.
Fylltu út raðnúmerið (ZPRxxxxxx) og nafn hverrar hleðslustöðvar.
Nafnið ætti að vera eigandi hleðslustöðvarinnar, íbúðarnúmer,
bílastæðisnúmer eða einhver önnur föst auðkenni fyrir nákvæma
staðsetningu hleðslustöðvarinnar. Staðsetning raðnúmersins er sýnd
á teikningunni. Hleðslustöðvar lýsa grænt þegar þær eru á netinu.

Raðnúmer, t.d.
ZPR123456

Uppsetningin í ZaptecGáttinni verður að standa fyrir fasta uppsetningu
á staðnum. Uppsetning í ZaptecGátt er sýndaruppsetning til að halda
jafnvægi á álags og fasaalgóritmum í hleðslukerfinu.
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Zaptec Pro
x1

Í kassanum

C

SmartKey Column útgáfa ZM000278
x1

D

A

x1

Framhlíf
– ZM000185

B

Notendahandbók – ZM000325

E

Pin
Einstök PINnúmer til að stilla tækið
í Zaptec appinu

Hleðslustöð – ZM000437

Fylgir með bakplötu
Tengibox

x1

G

Lítil snúruþétting (10–16mm) – ZM000180
Dept.

Technical reference

Created by

Approved by

Document type

Document status

Title

DWG No.

Fredrik Ostrem 01.08.2017

ZCS_Sealing_Cone_8mm_v1

Rev.

H

Dept.

Technical reference

Created by

Approved by

Document type

Document status

Title

DWG No.

Fredrik Ostrem 01.08.2017

Untitled

Rev.

Dept.

Technical reference

Date of issue

Created by

Approved by

Document type

Document status

Title

DWG No.

Fredrik Ostrem 01.08.2017

Rev.

F

1/1

Sheet

1/1

x1

Date of issue

Sheet

x4

1/1

Festingarrær – ZB100049

Bakplata með tengiboxi
– ZM000438

REMOVE BEFORE
INSTALLATION
OF ZAPTEC

K

x1

Blindtappi fyrir snúruþéttingu – ZM000173
ZM000173-2

J

Sheet

Stór snúruþétting (16–21mm) – ZM000174

Snúruinntak

I

Date of issue

x1

Límmiðar til að verja tengingar

Verkfæri sem þarf til uppsetningar
x1

T10

T10
T10 Torx skrúfjárn
eða bita

x1

4 mm

4 mm
4mm Unbrako skrúfjárn
eða bita

x1

7 mm

7 mm
7 mm langur topplykill

x1

8 mm

8 mm
8 mm langur topplykill
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Staðsetning hleðslustöðvar/bakplötu
Forðastu að setja upp
hleðslustöðina á svæðum
sem verða fyrir beinu
sólarljósi. Hátt hitastig
í tækinu mun draga úr
hleðsluhraða.

Vel loftræst svæði.
Setjið ekki boxið
nálægt hitagjöfum eða
í lokuðum kassa.

Bakplötuna verður að festa
á slétt yfirborð.
90–130 cm

Uppsetning og tenging bakplötunnar

Max 11mm

Setja upp bakplötuna

Min. 25mm

Max 6mm

1

x4

Ef gerð veggjarins krefst tappa/borunar, verður þú að
tryggja að ryk og óhreinindi komist ekki inn í tengiboxið.
Krafa varðandi skrúfur: Haus hámark 12mm þvermál, haus
hámark hæð 6mm, lengd minnst 25mm.

2
Fjarlægðu hlífina á tengiboxinu
Skrúfaðu lausar fjórar skrúfur og opnaðu hlífina
til að fá aðgang að tengiboxinu.

Það er mikilvægt að búa ekki til ný göt á bakplötuna. Það verður að nota þau fjögur göt sem eru til staðar.
Að búa til ný göt á bakplötuna mun ógilda ábyrgðina.

G eða Zaptec

3

4

Undirbúa snúruna

Tengingar

Mælt er með sívalri snúru PFXP, Powerflex eða PFSP gerð
með þvermál 13–18,5 mm. Settu mátulega snúruþéttingu
á snúruna áður en þú tengir hana við tengiboxið sjá G
eða H fyrir rétt þvermál á snúruþéttingu.

Til að takmarka hættu á leka í uppsetningum utandyra,
mælum við með að tengja snúruna gegnum botn
tengiboxins. Ef þetta er ekki mögulegt mælum við
með að tækið sé rækilega þétt og skoðað í samræmi
við handbókina og að önnur þéttiefni i séu notuð
(Sikaflex eða svipuð efni).
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5
Tengja leiðslurnar
Tengdu snúrur í tengiboxinu í samræmi við rafkerfið á
staðnum. Sjá myndina hér að neðan. Klemmukubbarnir
verða að vera hertir með 5 Nm átaki.
Ef þú setur kerfið upp á þriggja fasa upplýsingatæknikerfi
mælum við með því að nota 5 víra snúru  ef TN spennir
verður settur settur upp í framtíðinni. Þetta mun þýða að

hlutlausa tengingu er hægt að
setja í öryggisskápinn frekar en á
hverjum einstökum hleðslustað,
sem mun gera það auðveldara
að framkvæma uppfærslur
í framtíðinni.

Prófa tengingarnar
GERÐU EKKI ÞETTA!
Bakplatan er
flokkuð fyrir 63A
tengingu en ekki 63A
gegnumstreymi!
Þetta er aðeins í lagi ef
uppsetningaröryggi er
<= 40A (eins og í HOME
innsetningum)

3. Koble ledningene i koblingsboksen i henhold til det elektriske
systemet på stedet. Vises i illustrasjonen under. Sukkerbitene
trekkes til med et moment på 5 Nm.

Prófa tengingarnar GERÐU ÞETTA!
Inntak fyrir snúru í gengnum botn
eða topp er í lagi.

Hvis du installerer på 3-fas IT-nett, anbefaler vi at det benyttes 4
leder kabel i tilfelle det installeres en transformator senere for
bedre ladeytelse. Da kan den nøytrale koblingen gjøres i sikringsskapet heller enn på hver enkelt ladestasjon, slik at det blir enklere å
gjøre fremtidige oppgraderinger.

Raftenging
Það eru fjögur möguleg tengingarafbrigði, allt eftir því hvort notuð er þriggja fasa
eða einfasa og hvort notað er TNnet, TT net eða upplýsingatæknikerfi (eingöngu
í Noregi), eins og sýnt er að neðan eða á merkimiðanum á bakplötunni.
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-fasa

TN 1-fasa

IT 3-fasa

IT 1-fasa

TN þriggja fasa

TN einfasa

IT þriggja fasa
(Aðeins Noregur)

IT einfasa
(Aðeins Noregur)

N PE

L1 L2 L3

PE

L1

L3

PE

Athugaðu staðbundnar
reglugerðir um raflögn
varðandi allar viðbótarkröfur
um örugga uppsetningu
hleðslupunkta.
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I

Góður þéttingarflötur

Lélegur þéttingarflötur

6

7

Snúruþétting

G eða Zaptec

Skrúfaðu hlífina á tengiboxið

Þéttið ónotað snúruinntak með því að nota meðfylgjandi
blindtappa. Herða álagslétti á snúruþéttingu og snúru þar
til þetta er öruggt.
Settu snúruþéttinguna yfir snúruinntakið til að þétta
hana rækilega. Draga þarf snúruþéttinguna niður í átt að
tengiboxinu og ýta síðan alla leið niður þannig að þéttingin
endi í réttri stöðu eins og sýnt er hér að neðan. Skoðaðu vel
að þéttingin hafi gott þéttingaryfirborð.

Skrúfaðu hlífina á tengiboxið Skrúfurnar á tengiboxinu
verða að vera hertar að 0,7 Nm togi.
Notaðu rétta snúruþéttingu fyrir snúruna.
Athugaðu stærð snúrunnar og veldu viðeigandi
snúruþéttingu. Lítil snúruþétting – stærð snúru
10–16. Stór snúruþétting – stærð snúru 16–21.

7. For å teste installasjonen etter at lokket er skrudd på må du
bruke hunnkoblingen. Dersom du tester rett på bakplaten vil
koblingene bli ødelagt.

230V

Dept.

8
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Prófaðu uppsetninguna

(Vefverslunartilvísun ZB10000zz).
Ath!: Ekki má setja prófunarnema í
hleðslustöðvartengið þar sem það
mun skemmast við það.

4

9
Að verja tengingarnar
Notaðu límmiðann til að vernda tengingarnar ef þú ætlar
ekki að setja upp hleðslustöðina strax á eftir.

12
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Document type

Til að prófa uppsetninguna eftir að lokið hefur verið skrúfað
á, verður þú að nota kvenkyns tenginguna. Ef þú prófar
beint á bakplötunni munu tengingarnar skemmast.

3

Created by

Setjið ekki prófunarnema, víra eða neittTitle
annað í
hraðlosunartengið á bakplötunni. Spennupróf ætti
að framkvæma beint á tengiskrúfur eða með því
að nota kvenkyns tengi.

Bakplate ute inns

5

6
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Einangrunarprófun
Áður en hleðslustöðin er fest á bakplötuna verður að framkvæma
einangrunarpróf á öllum bakplötunum. Ef þetta er gert á meðan
hleðslustöðin er sett upp getur yfirspennuvörnin farið í gang
og valdið því að prófið mistekst.
Ef PLC samskiptaeining er notuð sem samskiptalausn verður að
aftengja hana meðan á einangrunarprófinu stendur til að koma í veg
fyrir rangar einangrunarniðurstöður sem orsakast af fasatengiaðgerð
PLC samskiptaeiningarinnar.
Setjið ekki prófunarnema, víra eða neitt annað í hraðlosunartengið
á bakplötunni. Spennupróf ætti að framkvæma beint á tengiskrúfur
eða með því að nota kvenkyns tengi.
7. For å teste installasjonen etter at lokket er skrudd på må du
bruke hunnkoblingen. Dersom du tester rett på bakplaten vil
koblingene bli ødelagt.

Setja upp hleðslustöðina

230V

1

2

Fjarlægðu límmiða

Prófaðu uppsetninguna

Fjarlægðu límmiðann sem verndar tengilinn
á tengiboxinu, ef við á.

Notaðu kvenkyns tengingu til að prófa uppsetninguna
áður en þú heldur áfram með uppsetninguna. Ef þú prófar
beint á bakplötunni munu tengingarnar skemmast.

3
Taktu af framhlífina
Taktu af framhlífina með því að nota sérstaka SmartKey*
verkfærið sem fylgir hleðslustöðinni og taktu hlífina af.
* Til að fjarlægja framhlífina á hleðslustöð sem er fest á
Zaptec súlu þarft þú að nota SmartKey Column (fylgir
með súlunni) til að fá aðgang að hleðslustöðinni.
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4
Hleðslustöðin
er sett rétt á
bakplötuna.

Staðsettu hleðslustöðina á bakplötuna
Ath!: Staðfestu að ekkert bil sé á milli hleðslustöðvarinnar
og bakplötunnar. Ef það er bil þá gætir þú hafa notað
skrúfur sem ekki passa til að festa bakplötuna við vegginn
(athugaðu skref 1 að setja upp bakplötu).

Það er bil á milli
hleðslustöðvarinnar
og bakplötunnar.

5
Hertu rærnar
Hertu hleðslustöðina með meðfylgjandi fjórum róm.
Rærnar verða að vera hertar upp að 3 Nm átaki.

x4
J

Festingarrær – ZB100049

6
Festu framhlífina
Gakktu úr skugga um að hlífin fyrir stöðuvísinn (Z) sé rétt
staðsett áður en skipt er um framhlífina aftur. Til þess að
skipta um framhlífina verður þú fyrst að staðsetja hlífina
yfir Type 2 tengið og síðan festa það við hleðslustöðina.
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Kveiktu á aflgjafa fyrir uppsetninguna
• Athugaðu að stöðuvísirinn lýsir gult, sem þýðir að kerfið er að ræsa sig
og framkvæma innra eftirlit.
• Athugaðu hvort stöðuvísirinn breytist úr gulu í grænt eftir 2—3 mínútur.
• Ef hleðslustöðin lýsir fjólublátt, er uppfærsla í gangi.
Sjá kaflann um bilanaleit til að fá frekari upplýsingar ef stöðuvísirinn
lýsir öðrum litum.

Virkjaðu hleðslustöðina
• Áður en þú byrjar skaltu setja upp Zaptec appið frá App Store (Apple) eða
Play Store (Android) og ganga úr skugga um að Bluetooth sé virkt. Ef þú
hefur ekki þegar gert þetta skaltu skrá þig sem notanda með því að nota
appið og skrá þig inn.
• Á mælaborðinu, ýttu á stillingartáknið efst til vinstri á skjánum
• Stattu nálægt hleðslustöðinni sem þú vilt setja upp.
• Ýttu á Setja upp Zaptec tæki ýttu síðan á Setja upp með Bluetooth
neðst á skjánum
• Sláðu inn PIN-númerið þitt. Það er einstakt fyrir hverja hleðslustöð. Það
er að finna á kassanum og pokanum með rennilás, eða að öðrum kosti er
hægt að fá það frá Zaptec-Gátt skýjaþjónustunni (eftir að hleðslustöðin
hefur verið bætt við uppsetninguna í Zaptec-Gáttinni)
• Farðu í stillingar og leitaðu að hleðslustöðvum. Gakktu úr skugga um hvort
þú sért tengdur við rétta hleðslustöð. Það ætti að vera blikkandi hvítt ljós
á stöðuvísi hleðslustöðvarinnar.
• Settu upp rafmagnsnetið í samræmi við uppsetningu og veldu
þá samskiptaaðferð sem á að nota.
• Hleðslustöðin er nettengd þegar þú sérð græna stiku á skjánum.
• Þetta verður að gera við öll tæki í uppsetningunni.
Bilanaleit: Ef hleðslustöðin tengist ekki á netinu skaltu athuga hvort
netuppsetningin sé í samræmi við netkröfur í kaflanum “Internet
og kröfur um net”.
Uppsetningu á gáttinni verður að vera sams konar og uppsetningin
á rafmagni.
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Staðfestu uppsetningu í Zaptec-Gáttinni
Gakktu úr skugga um hvort öllum hleðslustöðvum hafi verið bætt við
uppsetningu í Zaptec-Gáttinni, eins og lýst er í kaflanum “Undirbúa fyrir
uppsetningu í Zaptec-Gátt”, til að ganga úr skugga um að allar hleðslustöðvar
séu til staðar.

Prófun hleðslustöðvanna
• Framkvæmdu RCD próf með því að nota prófunartæki með Type 2 tengi.
Prófið verður að framkvæma í samræmi við handbók prófunartækisins.
• Framkvæmdu próf með rafökutæki, prófa álag eða Mode 3 prófunarbúnað.

Afhending og aðgangur eiganda að uppsetningu
Zaptec-Gáttar
Afhending á notendahandbók, SmartKey og endanlegum
gátlista til eiganda.
Bæta eiganda/eigendahópi uppsetningar við uppsetninguna.
• Láttu eiganda/eigendahóp sameiginlegrar eignar/uppsetningar vita
að það verður að skrá sig sem notanda í Zaptec-Gátt áður en það
getur fengið aðgang að uppsetningunni.
• Farðu í Heimildir í Zaptec-Gátt, veittu heimild og bættu við notanda/
notendum sem eiga að stjórna uppsetningunni sem eigandi. Þeir verða
aðeins sýnilegir ef þeir hafa skráð notandasnið í Zaptec-Gáttinni.
• Sýna eigandanum mælaborð Zaptec-Gáttarinnar og veita stutta
kynningu á aðgerðum.
Heimildir í Zaptec-Gáttinni
Stjórnandi: Veitir aðgang að stillingum, aðgangsstýringu, tölfræði
og orkunotkun fyrir uppsetninguna.
Þjónusta: Þetta er tæknilegt hlutverk sem veitir heimild til að bæta
við uppsetningum, rafrásum og hleðslustöðvum.
Notandi: Allir vottaðir notendur uppsetningarinnar. Þeir munu
aðeins geta séð eigin orkunotkun.
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5. Bilanaleit
Viðvörunar/villuskilaboð birtast í Zaptec-Gáttinni/Zaptec-appinu.

Vandamál

Lausn

Innskráning í
Zaptec-Gáttina
virkar ekki

Endurstilltu lykilorð með því að smella á hnappinn fyrir gleymt lykilorð.

Get ekki búið til
nýjar uppsetningar
í Zaptec-Gáttinni

Nýir tæknimenn/þjónustuaðilar í uppsetningu verða að hafa samband við tæknilega
aðstoð Zaptec á support@zaptec.com til að fá heimild til að búa til uppsetningar.

Hleðslustöðin
er ekki nettengd

4G
• Ófullnægjandi GSM netþjónusta.
• 4G er ekki virkt á hleðslustöðinni.
PLC uppsetningar
• Það kann að vera virkur nettálmi/eldveggur. Athugaðu netuppsetninguna
á beini/mótaldinu.
• Athugaðu hvort internetið virki með því að tengja tölvuna beint við beini/miðstöð.
• Hleðslustöðin verður að vera dulkóðuð með tilliti til tilheyrandi PLC einingarinnar .
• Athugaðu hvort PLC hafi verið sett upp í samræmi við rafrásarteikninguna.
• og á sama L1 og N eins og hleðslustöð(varnar).
• Athugaðu hvort nettáknið sýni blikkandi grænt ljós.
• Athugaðu hvort að táknið HomePlug blikkar og lýsir rautt.
• Rafmagnstáknið ætti að lýsa stöðugt grænt.
WiFi stillingar
• Það kann að vera virkur nettálmi. Athugaðu netuppsetninguna á beini/mótaldinu.
• Athugaðu hvort internetið virki með því að tengja síma, spjaldtölvu eða tölvu
við WiFi netið.
• Ekki er hægt að tengjast. Athugaðu hvort SSID og lykilorðið fyrir WiFi séu rétt.
• Ef netið er ekki sýnilegt verður þú að athuga hvort WiFi aðgengið notar 2,4 GHz
(styður ekki 5 GHz) og að það notar rásir milli 1 og 11.
• Ef netnafnið (SSID) er falið verður þú að slá inn SSID og lykilorðið handvirkt
með því að nota “Annað” á netlistanum.
• Ekki er hægt að tengjast. Athugaðu hvort SSID og lykilorðið fyrir WiFi séu rétt.
• Ef netið er ekki sýnilegt verður þú að athuga hvort WiFi aðgengið notar 2,4 GHz
(styður ekki 5 GHz) og að það notar rásir milli 1 og 11 (styður ekki 12 og hærri).
• Ef netnafnið (SSID) er falið verður þú að slá inn SSID og lykilorðið handvirkt.

Hleðsla byrjar ekki

Athugaðu hvort notandasniðið hafi réttan aðgang að hleðslu í þessari hleðslustöð.
Ef hleðsla hefst ekki eða stöðuvísirinn gefur til kynna hleðsluvillu með því að lýsa
með stöðugu rauðu ljósi.
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Litur

Merking

EKKERT LJÓS

FJÓLUBLÁR

GRÆNT

BLÁTT

RAUTT

Hleðslustöð hefur ekki verið virkjuð í Zaptec-Gáttinni, ekkert afl frá rafrásinni,
röng tenging eða bilun í tæki. Athugaðu andstreymis-aflrofa í dreifingarskáp.
Uppfærsla vélbúnaðar.
Athugaðu hvort hleðslusnúran hafi verið sett rétt í hleðslustöðina.
Athugaðu hvort ökutækið hafi verið stillt til að byrja að hlaða strax.
Samskipti eiga sér stað milli hleðslustöðvarinnar og ökutækisins.
Athugaðu hvort ökutækið sé stillt til að hefja hleðslu strax.
Blikkandi rautt ljós
Staðfesting mistókst – Athugaðu að RFID merkið/hleðslukortið sé tengt
við notandasniðið þitt.
Staðfesting mistókst – Athugaðu í Zaptec-Gáttinni að notandinn þinn hafi aðgang til að
hlaða á hleðslustöðinni og/eða viðkomandi uppsetningu.
Stöðugt rautt ljós
Aftengdu hleðslusnúruna. Ef stöðuvísirinn lýsir grænn geturðu tengt hleðslusnúruna
aftur. Ef hleðsla byrjar ekki og vísirinn lýsir rautt aftur, getur verið hleðslubilun í
hleðslusnúrunni eða ökutækinu.
Ef stöðuljósið verður ekki grænt eftir að hleðslusnúran hefur verið aftengd verður
þú að athuga öryggin eins og lýst er í kaflanum “Athuga öryggi í hleðslustöðinni”.

Ef þetta hjálpar ekki skaltu gera athugasemd við raðnúmer hleðslustöð
varinnar og hafa samband við notendaþjónustu eins og lýst er í kaflanum
“Stuðningur og viðgerðir”. Staðsetning raðnúmersins er sýnd á myndinni.

Raðnúmer, t.d.
ZPR123456

Ef hleðslustöðin hefur verið frátengd rafmagnsnetinu mun það taka tvær
til þrjár mínútur að endurræsa hana.
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Athugaðu aflrofann í hleðslustöðinni

1
Taktu af framhlífina með því að
nota sérstaka SmartKey* verkfærið
sem fylgir hleðslustöðinni og taktu
hlífina af.

2
Athugaðu að aflrofar í aflrofag
lugganum hafi ekki slökkt á sér
(þeir ættu allir að snúa upp).

3
Ef einhverjir aflrofar hafa slökkt á sér,
fjarlægðu rofahlífina með því að nota
smelluhlífina og smelltu aflrofunum
upp aftur. Settu aflrofahlífina á sinn
stað eins og í skrefi tvö og smellið
hlífinni á sinn stað.

* Ef hleðslustöðin er fest á Zaptec súlu verður þú að nota SmartKey Column
(fylgir með súlunni) til að fá aðgang að hleðslustöðinni.

6. Geymsla og viðhald
Tækið verður að geyma á köldum, þurrum stað. Hlífðarhlífin
verður alltaf að vera fest á þegar tækið er ekki í notkun.
Mælt er með eftirfarandi reglubundnu viðhaldi:
• Þurrkaðu af hleðslustöðina með rökum klút.
• Gakktu úr skugga um að engir aðskotahlutir séu í hleðslutenginu.
• Athugaðu að hleðslustöðin hafi engar efnislegar ytri skemmdir.
Reglubundið eftirlit skal fara fram á öllum opinberlega aðgengilegum
stöðvum, í samræmi við gildandi löggjöf.

7. Ábyrgð
Við tryggjum að tækið sé laust við efnisgalla og uppfylli gildandi lög og reglugerðir
um neytendavernd í því landi þar sem tækið var keypt eða neytandinn er búsettur.
Nánari upplýsingar um réttindi þín samkvæmt neytendalöggjöf má finna á zaptec.
com/guarantee. Zaptec tækið þitt kemur með fimm (5) ára ábyrgð. Vinsamlegast
skoðaðu ábyrgðarskjalið á zaptec.com/guarantee

8. Stuðningur og viðgerðir
Uppsetningartæknimaður/þjónustuaðili er alltaf fyrsti stuðningsaðili ef vandamál
koma upp við uppsetningu. Zaptec mælir eindregið með því að uppsetningar
tæknimaðurinn ljúki sölunámskeiðinu fyrir Zaptec Pro áður en Zaptec Pro kerfi
er sett upp. Ef þú ert söluaðili Zaptec geturðu haft samband við þjónustuver
eins og fram kemur í samningi fyrir söluaðila eða í gegnum zaptec.com.
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