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Installationsvejledning til Zaptec Pro
Denne installationsvejledning indeholder information, der er
nødvendig for at installere og styre ladeboksen på en sikker måde.
Zaptec anbefaler, at alle, der installerer vores produkter,
gennemfører et kursus i Zaptec-opladningssystemer.
El-installatøren/servicepartneren er altid det første kontaktpunkt
for support. Se zaptec.dk for at få kontaktoplysninger til Zaptecs
tekniske support.
En brugervejledning er inkluderet i Zaptec Pro-boksen.

Du finder den seneste version på Zaptec.dk/Support.
Se den sidste side for versionsnummeret i manualen.

Denne installationsvejledning omfatter:
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1. Sikkerhedsanvisninger

ADVARSEL!
Før dette produkt bruges eller vedligeholdes er det vigtigt at læse følgende
sikkerhedsanvisninger. Hvis du ikke følger og gennemfører alle anvisninger og
procedurer, der er fastsat i denne installationsvejledning, vil garantien bortfalde
og Zaptec Charger AS vil afvise ethvert ansvar og erstatningskrav.
!

Læs vejledningen omhyggeligt og gør dig bekendt med udstyret,
før du begynder at bruge det.

!

Dette udstyr må kun installeres, repareres og vedligeholdes af uddannede
medarbejdere. Reparationer skal udføres af Zaptec eller et forhåndsgodkendt værksted.

!

Alle gældende lokale, regionale og nationale bestemmelser skal følges
ved installation, reparation og vedligeholdelse af udstyret.

!

Brug ikke et produkt, der er beskadiget på nogen måde.
Se oplysningerne i kapitlet om Support og reparationer.

!

Brug kun godkendte kabler til installationen.

!

Indsæt ikke fremmedlegemer i Type 2-stikket.

!

Brug ikke højtryksrensere til rengøring af Zaptec Pro. Følg vejledningen
i kapitlet om opbevaring og vedligeholdelse.

!

Installer ikke på et sted, der udsættes for direkte sollys.

!

Adaptere er tilladt – En konverteringsadapter fra EVSE-stikket
må kun anvendes, hvis det er angivet og godkendt af køretøjsfabrikanten eller EVSE-producenten.

!

Indsæt ikke testsonder, prøveledninger eller andet i lynudløserstikket
på bagpladen. Spændingstest skal udføres direkte på klemmeskruerne
eller ved hjælp af et hunstik.

!

Læs garantien på zaptec.dk/tryghedsgaranti, eller kontakt Zaptec Support
og anmod om en kopi.
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2. Beskrivelse af Zaptec Pro-systemet

4G

4G

4G

Fremtidssikret og intelligent opladningsløsning
Kombinerer strømelektronik, indbygget software og en
sky-baseret portal til konfiguration, overvågning og kontrol.
Løsningen er fremtidssikret med softwareopdateringer
leveret trådløst til ladeboksen.

4G

4G

Unikke muligheder for skalering med
et enkelt kredsløb og strømkabel
Kommunikationen mellem ladeboksene og skyløsningen
passerer gennem det samme strømkabel.
Denne fælles infrastruktur gør det muligt at begynde
med et par ladebokse og udvide systemet, hvis og når
det er nødvendigt. Skalering af et eksisterende anlæg
kræver derfor ikke ekstra arbejde eller investering
i elektrisk infrastruktur.
kW

Anvend al tilgængelig kapacitet
Strømmen deles dynamisk på tværs af alle ladebokse.
Muliggør opladning af over 100 elbiler på én dag via
en enkelt 63A* afbryder. Oplad ved op til 22 kW på
alle ladebokse.

Zaptec

199 kWh
Zaptec

2 3

4G

3
kr
4

Retfærdig registrering via RFID eller Zaptec App
En indbygget elmåler registrerer præcist energiforbruget, som derefter kan fordeles på godkendte brugere.

Sikkerhed i overensstemmelse
med de højeste standarder
Klassificeret Type 2-opladningsstik, afbryder, elektronisk
jordfejlbeskyttelse og temperatursensorer er indbygget
i ladeboksen. Dette sikrer sikkerhed for både brugeren
og elnettet.

* Med trefaset tilslutning og normalt opladningsforbrug over 24 timer.
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3. Tekniske specifikationer
Mekanisk og installation
Parameter

Testtilstand

Min

Dimensioner
Vægt

Inklusiv bagplade

Model

2.5

Indgangskabel diameter

13

Beskyttelsesgrad
Støjemission

Enhed

H: 392 B: 258
D: 112 mm

mm

5

kg

Højde
Indgangskabel tværsnit

Maks.

2000

m

10

mm²

18.5

mm

47.5

dBa

IP54
Med ventilator
kørende

Opladningstilstand

Tilstand 3, Type B

Mekanisk styrke

IK10

Forureningsgrad

Installationsmiljø

4

Støtte til ventilation

Ifølge EN 61851-1
6.3.2.2

Nej

Adgang

Ifølge EN 61851-1 5.4

Begrænset og ubegrænset adgang

Generel
Parameter
Nominel spænding (Un)

Test condition

Min

Model

Maks.

Enhed

Phase-Neutral

207

230

253

V

Phase-Phase

360

400

440

Nominel strøm (I)

32

A

Nominel frekvens

50

Hz

3

W

Strømforbrug i standby
Omgivende driftstemperatur

-30
TN 3 phase @ 32 A

Maksimal opladningseffekt

40

°C

22

TN 1 phase @ 32 A

7.4

IT 3 phase @ 32 A
(Norway only)

12.7

IT 1 phase @ 32 A
(Norway only)

7.4

Beskyttelsesklasse

I

Overspændingskategori

III

kW
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Tilslutningsmuligheder
Protokol

Understøttede standarder

4G

LTE Cat M1

Wi-Fi

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

Bluetooth

Bluetooth v5.1 (BR/EDR/BLE)

Powerline (PLC)

HomePlug Green PHY, 10 Mbit/s

Tilslutning og opladning

Hardwareunderstøttelse af ISO15118

RFID

RFID ISO/IEC 14443 A (Type A, 13.56 MHz)
ISO/IEC 15693 (Mifare classic, 13,56 MHz)

Integreret energimåler
Parameter

Nøjagtighed

Testtilstand

Min

Model

Maks.

Enhed

Spænding, strøm
og effekt-faktor

-2

2

%

Spænding, strøm,
effekt-faktor og
temperatur

-3

3

%

Maks.

Enhed

Integreret RCCB
Parameter

Symbol

Resterende driftsstrøm

IΔn

Min

Model
0,03

Driftsegenskaber

A

Type B

Fremstilling og
brydningskapacitet

Im

500

A

Resterende fremstilling
og brydningskapacitet

IΔm

500

A

Nominel betinget
kortslutningsstrøm

Inc

3

kA

Nominel betinget resterende
kortslutningsstrøm

IΔc

3

kA

Maks.

Enhed

Integreret afbryder
Parameter

Symbol

Producent og varenummer
Nominel strøm

Min

Model
Lovato P1 MB 3P C40

In

Kurve
Nominel kortslutnings
brydningskapacitet

A

C
Icn

For CE-dokumentation se https://zaptec.com/da/CE-dokumentation
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4. Installation
Forbered installationen i Zaptec Portal
Kun Zaptec el-installatører/servicepartnere kan tilføje installationer i Zaptec
Portal skyløsningen. Nye el-installatører/servicepartnere skal kontakte
Zaptecs tekniske support via zaptec.dk for at få en servicetilladelse tilføjet
til deres brugerprofil. De vil derefter kunne tilføje nye installationer.
Log på via https://portal.zaptec.com. Hvis du ønsker at tilføje en ny
Zaptec Portal-installation, skal du gå til Installationer og udfylde
formularen nedenfor:

Navn: Giv installationen et navn.
• Adresse: Adressen på installationens fysiske placering.
• Kategori: Vælg installationskategorien på rullelisten.
• Netværkstype: Vælg det relevante elnet til placeringen af ladesystemet.
• Beskyttelse af ladesystem: Den maksimale strøm, som installationen
kan bruge til opladning. Dette kan være et digitalt budget eller værdien
af den fysiske overbelastningsbeskyttelse eller afbryderen. Hvis ladeboksen er placeret i et separat kredsløb, skal den maksimale strøm pr. fase
normalt indstilles til den nominelle værdi for afbryderen.
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Tilføj ladekredsløb til installationen
• Når installationen er oprettet, skal du trykke på fanen „Kredsløb“
• Klik på „Tilføj kredsløb“
• Indtast kredsløbsbetegnelsen angivet på afbryderen
• Angiv værdien [A] for overbelastningsbeskyttelse

Ladebokse, der modtager strøm fra dette ladekredsløb, kan oplade op
til værdien af ladekredsløbet. Du kan ønske at angive en lavere værdi
for at begrænse den maksimale kredsløbsstrøm.

Tilføj ladebokse til installationen
Når du har oprettet installationen i Zaptec Portal, skal du oprette kredsløb
i overensstemmelse med den elektriske installation på stedet. Ladeboksene
skal derefter føjes til de tilknyttede kredsløb.
Udfyld serienummeret (ZPRxxxxxx) og navnet på hver ladeboks.
Navnet skal være ladeboksens ejer, lejlighedens nummer, parkeringspladsnummer eller anden fysisk identifikation for ladeboksens nøjagtige placering.
Placeringen af serienummeret er vist i illustrationen. Ladebokse lyser grønt,
når de er online.

Serienummer,
f.eks. ZPR123456

Installationen i Zaptec-portalen skal repræsentere den fysiske installation
på stedet. Zaptec Portal-installationen er en virtuel installation for at
afbalancere belastning og fasealgoritmer i ladesystemet.
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Zaptec Pro
x1

I kassen

C

SmartKey søjleversion ZM000278
x1

D

A

x1

Frontdæksel
– ZM000185

B

Brugermanual – ZM000325

E

Pin
Unik PIN-kode til konfiguration
af enheden i Zaptec-appen

Ladeboks – ZM000437

Leveres med bagpladen
Samledåse

x1

G

Lille kabeltætning (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

Sheet

1/1

x1

Stor kabeltætning (16–21mm) – ZM000174
Dept.

Technical reference

Kabelindgang

Created by

Approved by

Document type

Document status

Title

DWG No.

Fredrik Ostrem 01.08.2017

Untitled

Rev.

I

Date of issue

Date of issue

Sheet

1/1

x1

Afblændingsstik til kabeltætning
– ZM000173
Dept.

Technical reference

Created by

Approved by

Document type

Document status

Title

DWG No.

Fredrik Ostrem 01.08.2017

ZM000173-2

Rev.

Date of issue

Sheet

1/1

x4

F

J

Bagplade med samledåse
– ZM000438

Monteringsmøtrikker – ZB100049
REMOVE BEFORE
INSTALLATION
OF ZAPTEC

K

x1

Selvklæbende mærkat til beskyttelse
af tilslutninger

Værktøjer, der kræves til installation
x1

T10

T10
T10 Torxskruetrækker
eller bit

x1

4 mm

4 mm
4mm Unbrakoskruetrækker eller bit

x1

7 mm

7 mm
7 mm lang fatningsskruenøgle

x1

8 mm

8 mm
8 mm lang fatningsskruenøgle
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Placering af ladeboksen/bagpladen
Undgå at installere ladeboksen i områder, der
udsættes for direkte sollys. Høje temperaturer
i enheden reducerer opladningshastigheden.

Godt ventileret område.
Installer ikke kassen
tæt på varmekilder eller
i en lukket kasse.

Bagpladen skal monteres
på en flad overflade.
90–130 cm

Installation og tilslutning af bagpladen

Max 11mm

Monter bagpladen

Min. 25mm

Max 6mm

1

x4

Hvis vægkonstruktionen kræver plugs/boring, skal du
sørge for, at støv og snavs ikke kommer ind i samledåsen.
Skruekrav: Hoved maks. 12 mm diameter, hoved maks.
højde 6 mm, længde min. 25 mm.

2
Fjern dækslet på samledåsen
Fjern fire skruer og åbn dækslet for at få adgang
til samledåsen.

Det er vigtigt ikke at skabe nye huller i bagpladen. De fire eksisterende huller skal bruges.
Oprettelse af nye huller i bagpladen vil gøre garantien ugyldig.

G eller Zaptec

3

4

Klargør kablet

Ledningsføring

Anbefalet kabel er rundt PFXP, Powerflex eller PFSP-type
med diameter 13–18,5 mm.
Monter den rigtige tætningskegle på kablet, før du
tilslutter kablerne til samledåsen, se G eller H for
den rigtige tætningsdiameter.

For at begrænse risikoen for lækager i udendørs
installationer anbefaler vi at forbinde kablet til bunden
af samledåsen. Hvis dette ikke er muligt, anbefaler vi, at
enheden forsegles grundigt og kontrolleres i overensstemmelse med manualen, og at der anvendes andre
tætninger (Sikaflex eller lignende).
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5
Tilslutning af ledningerne
Tilslut kablerne i samledåsen i overensstemmelse med
det elektriske system på stedet. Se illustrationen nedenfor.
Kabelklemmerne skal strammes til et drejningsmoment
på 5 Nm.
Hvis du installerer systemet på et trefaset itnetværk, anbefaler vi at bruge et 5-lederkabel – hvis
en TNTransformator bliver installeret i fremtiden.

Dette vil betyde, at den neutrale
forbindelse kan foretages i
sikringsboksen i stedet for
på hvert enkelt ladepunkt,
hvilket gør det lettere at udføre
fremtidige opgraderinger.

Zaptec Pro-installationer:
GØR DET IKKE!
Bagpladen er vurderet
til 63A- forbindelse, men
ikke 63A- gennemføring!
Dette er kun ok, hvis
installationssikring
er <= 40 A (ligesom i
HOME-installationer)

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.

Zaptec Pro-installationer: GØR DETTE!
Både nederste og øverste
kabelindføring kan bruges.

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.

Elektrisk forbindelse
Der er fire mulige tilslutningsvarianter, afhængigt af om der anvendes trefaset
eller enfaset, og om der anvendes et TN-netværk, TT-netværk eller IT-netværk
(kun Norge) som vist under eller på etiketten på bagpladen.
L1 L2 L3 N PE

L1

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

L1 L2 L3 N PE

IT 3-fase

IT 1-fase

IT trefaset
(Bare Norge)

IT enfaset
(Bare Norge)

TN 3-fase

TN 1-fase

TN trefaset

TN enfaset

L1 L2 L3

PE

L1

L3

PE

Tjek dine lokale ledningsregler
for yderligere krav til sikker
installation af ladepunkter.
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I

God forseglingsoverflade

Dårlig forseglingsoverflade

6

7

Kabeltætning

G eller Zaptec

Skru samledåsens dæksel fast

Luk den ubrugte kabelindgang ved hjælp af det med
følgende afblændingsstik. Spænd aflastningsmøtrikkerne
på afblændingsstikket og kablet, indtil det sidder fast.
Placer kabeltætningen over kabelindgangen for at forsegle
den korrekt. Kabelforseglingen skal trækkes ned mod
samledåsen og skubbes derefter helt ned, så keglen ender
i den korrekte position som vist nedenfor. Kontroller visuelt,
at forseglingen har en god tætningsflade.

Skru samledåsens dæksel fast. Samledåsens skruer
skal strammes til et drejningsmoment på 0,7 Nm.
Brug den korrekte kabeltætning til kablet.
Kontroller kabeldimensionen og vælg en pas
sende kabeltætning. Lille kabeltætning – kabel
dimension 10–16. Stor kabeltætning – kabel
dimension 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

Technical reference

Test installationen

(Webshop reference ZB10000Zz).
NB: Man må ikke indsætte
testprober i ladeboksens stik, da
det vil blive beskadiget af dette.

4

9
Beskyt forbindelserne
Påfør klæbemærkaten for at beskytte forbindelserne,
hvis du ikke installerer ladeboksen umiddelbart efter.
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Fredrik Ostrem 07

Document type

For at teste installationen, efter at dækslet er skruet fast,
skal man bruge hun-stikket. Hvis man tester direkte på
bagpladen, vil forbindelserne blive beskadiget.

3

Created by

Indsæt ikke testprober, prøveledninger Title
eller andet
i lynudløserstikket på bagpladen. Spændingstest
skal udføres direkte på klemmeskruerne eller
ved hjælp af et hunstik.

Bakplate ute inns

5

6
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Isoleringstest
Inden ladeboksen monteres på bagpladen, skal en isoleringstest ud
føres på alle bagplader. Hvis dette sker, mens ladeboksen er monteret,
kan overspændingsbeskyttelsen udløses, og dette vil medføre, at
testen mislykkes.
Hvis et PLC-kommunikationsmodul anvendes som kommunikationsløsning,
skal dette afbrydes under isolationsprøvningen for at undgå fejlagtige
isolationsresultater forårsaget af PLC’s fasekoblingsfunktion.
Indsæt ikke testprober, prøveledninger eller andet i lynudløserstikket
på bagpladen. Spændingstest skal udføres direkte på klemmeskruerne
eller ved hjælp af et hunstik.

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.

Installer ladeboksen

230V

1

2

Fjern klæbemærkaten

Test installationen

Fjern den klæbemærkat, der beskytter kontakten
på samledåsen, hvis det er relevant.

Brug hunstikket til at teste installationen, før du fortsætter
monteringen af den. Hvis du tester direkte på bagpladen,
vil forbindelserne blive beskadiget.

3
Fjern frontdækslet
Fjern frontdækslet ved hjælp af SmartKey*-special
værktøjet, der følger med ladeboksen, og tag
frontdækslet af.
* Hvis du vil fjerne frontdækslet på en ladeboks monte
ret på en Zaptec-søjle, skal du bruge en SmartKey-søjle
(følger med søjlen) for at få adgang til ladeboksen.
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4
Ladeboksen er
placeret korrekt
på bagpladen.

Placer ladeboksen på bagpladen
NB: Kontroller, at der ikke er noget mellemrum mellem
ladeboksen og bagpladen. Hvis der er et hul, kan du have
brugt inkompatible skruer til at fastgøre bagpladen til
væggen (tjek trin 1 for at installere bagplade).

Der er et mellemrum
mellem ladeboksen
og bagpladen.

5
Stram møtrikkerne
Stram ladeboksen ved hjælp af de fire med
følgende møtrikker. Møtrikkerne skal strammes
til et drejningsmoment på 3 Nm.

x4
J

Monteringsmøtrikker – ZB100049

6
Monter frontdækslet
Sørg for, at dækslet til statusindikatoren (Z) er korrekt
placeret, før frontdækslet udskiftes igen. For at udskifte
frontdækslet skal du først placere dækslet over Type
2-porten og derefter fastgøre det til ladeboksen.
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Tænd for strømforsyningen til installationen
• Kontroller, at statusindikatoren lyser gult, hvilket betyder, at systemet
starter og udfører interne kontroller.
• Kontroller, at statusindikatoren skifter fra gul til grøn efter 2–3 minutter.
• Hvis ladeboksen lyser lilla, opdateres den.
Se kapitlet om fejlfinding for at få flere oplysninger,
hvis statusindikatoren lyser en anden farve.

Aktivér ladeboksen
• Før du begynder, skal du installere Zaptec-appen fra App Store (Apple)
eller Play Butik (Android) og kontrollere, at Bluetooth er aktiveret. Hvis du
ikke allerede har gjort det, skal du registrere dig som bruger ved hjælp
af appen og logge ind.
• Fra instrumentbrættet skal du trykke på indstillingssymbolet øverst
til venstre på skærmen.
• Stå tæt på den ladeboks, du ønsker at konfigurere.
• Tryk på Konfigurer Zaptec-produkter, og tryk derefter på Konfigurer
via Bluetooth nederst på skærmen
• Indtast din PIN-kode. Dette er unikt for hver ladestation. Dette vil blive
angivet på kassen og den lukkede pose, eller kan alternativt fås fra Zaptec
Portal sky service (efter ladeboksen er blevet tilføjet til installationen
i Zaptec Portal)
• Gå til indstillinger, og scan efter ladebokse. Kontroller, at du er tilsluttet den
korrekte ladeboks. Der skal være et blinkende hvidt lys på ladeboksens
statusindikator.
• Konfigurer elnettet i overensstemmelse med installationen, og vælg den
kommunikationsmetode, der skal bruges.
• Ladeboksen er online, når du kan se en grøn bjælke på skærmen.
• Dette skal gøres for alle enheder i installationen.
Fejlfinding: Hvis ladeboksen ikke kommer online, skal du kontrollere,
at netværksopsætningen er i overensstemmelse med netværkskravene
i kapitlet „Internet- og netværkskrav“.
Portalinstallationen skal indstilles identisk med den elektriske installation.
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Forbered dig på installationen i Zaptec-portalen
Kontroller, at alle ladebokse er blevet tilføjet til installationen i Zaptecportalen, som beskrevet i kapitlet “Forbered installationen i Zaptec-portalen“
for at sikre, at alle ladebokse er til stede.

Test ladeboksene
• Udfør en RCD-test ved hjælp af en testenhed med et Type 2-stik.
Testningen skal udføres i overensstemmelse med testenhedens manual.
• Udfør en test ved hjælp af et elektrisk køretøj, testbelastning
eller Mode 3-testudstyr.

Overdragelse og Zaptec Portal-adgang
til installationsejeren
Overdrag brugervejledningen, SmartKey og den endelige tjekliste
til ejeren.
Overdrag brugervejledningen, SmartKey og den endelige tjekliste til ejeren.
Tilføj installationsejeren/ejergruppen til installationen.
• Informer ejeren/ejergruppen om den fællesejede ejendom/installation,
hvor de skal registrere sig som bruger i Zaptec-portalen, før de kan få
adgang til installationen.
• Gå til Godkendelser i Zaptec-portalen, giv tilladelse, og tilføj brugeren/
brugere, der skal administrere installationen som ejer. De vil kun være
synlige, hvis de har registreret en brugerprofil i Zaptec-portalen.
• Vis Zaptec-portalens kontrolpanel til ejeren og giv en kort præsentation
af funktionerne.
Tilladelser i Zaptec-portalen
Administrator: Giver adgang til indstillinger, adgangskontrol,
statistik og strømforbrug til installationen.
Service: Dette er en teknisk rolle, som giver tilladelse til
at tilføje installationer, kredsløb og ladestationer.
Bruger: Alle godkendte brugere af installationen.
De vil kun kunne se deres eget strømforbrug.
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5. Fejlfinding
Advarsel/fejlmeddelelser vises i Zaptec-portalen/Zaptec App.

Problem

Løsning

Kan ikke logge på
Zaptec-portalen

Nulstil adgangskode ved at klikke på knappen for glemt adgangskode.

Kan ikke oprette
nye installationer
i Zaptec-portalen

Nye el-installatører/servicepartnere skal kontakte Zaptecs tekniske support
på support@zaptec.com for at få tilladelse til at oprette installationer.

Ladeboksen
er ikke online

4G
• Utilstrækkelig GSM-netværksdækning.
• 4G er ikke aktiveret på ladeboksen.
PLC-installationer
• Der kan være en aktiv firewall. Kontroller netværksopsætningen
på routeren/modemet.
• Kontroller, at internettet fungerer ved at tilslutte computeren
direkte til routeren/kontakten.
• Ladeboksen skal krypteres i forhold til det tilhørende PLC-modul.
• Kontroller, at PLC er installeret i overensstemmelse med kredsløbsdiagrammet
og på samme L1 og N som ladeboksen (-e).
• Kontroller, at netværksikonet blinker grønt.
• Kontroller, at HomePlug-ikonet blinker og lyser rødt.
• Strømikonet skal vise fast grønt lys.
WiFi-installationer
• Der kan være en aktiv firewall. Kontroller netværksopsætningen
på routeren/modemet.
• Kontroller, at internettet fungerer ved at tilslutte en telefon, tablet
eller computer til WiFi-netværket.
• Kan ikke oprette forbindelse. Kontrollér, at SSID’en og adgangskoden
til WiFi er korrekte.
• Hvis netværket ikke er synligt, skal du kontrollere, at WiFi-adgangspunktet bruger
2,4 GHz (5 GHz understøttes ikke), og at det bruger kanaler mellem 1 og 11.
• Hvis netværksnavnet (SSID) er skjult, skal du indtaste SSID og adgangskode
manuelt ved hjælp af “Andet“ på netværkslisten.
• Kan ikke oprette forbindelse. Kontrollér, at SSID’en og adgangskoden
til WiFi er korrekte.
• Hvis netværket ikke er synligt, skal du kontrollere, at WiFi-adgangspunktet bruger
2,4 GHz (5 GHz understøttes ikke), og at det bruger kanaler mellem 1 og 11. (12 og
højere bliver ikke understøttet).
• Hvis netværksnavnet (SSID) er skjult, skal du indtaste SSID og adgangskode manuelt.

Opladning
starter ikke

Kontrollér, at brugerprofilen har ret til at oplade på denne ladeboks.
Hvis opladningen ikke starter, eller statusindikatoren angiver en opladningsfejl
ved fast rødt lys.
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Farve

Betydning

INTET LYS

LILLA

GRØN

BLÅ

RØD

Ladeboksen er ikke blevet aktiveret i Zaptec-portalen, ingen strøm fra strømkredsløbet,
forkert tilslutning eller produktfejl. Kontroller opstrømsafbryder i distributionskabinet.
Opdatering af firmware.
Kontrollér, at ladekablet er sat korrekt i ladeboksen.
Kontroller, at køretøjet er konfigureret til at starte opladningen med det samme.
Kommunikationen finder sted mellem ladeboksen og køretøjet.
Kontroller, om køretøjet er konfigureret til at starte opladningen med det samme.
Blinkende rødt lys
Godkendelse mislykkedes – Kontroller, at RFID-tag/opladningskortet er tilsluttet
din brugerprofil.
Godkendelse mislykkedes – Tjek i Zaptec-portalen, at din bruger har adgang
til at oplade på den pågældende ladeboks og/eller installation.
Fast rødt lys
Afbryd ladekablet. Hvis statusindikatoren lyser grønt, kan du tilslutte ladekablet
igen. Hvis opladningen ikke starter, og indikatoren lyser rødt igen, kan der være en
opladningsfejl på ladekablet eller køretøjet.
Hvis statusindikatorlampen ikke bliver grøn, efter at ladekablet er afbrudt, skal du
kontrollere sikringerne som beskrevet i kapitlet »Kontrol af sikringerne i ladeboksen“.

Hvis dette ikke hjælper, skal du notere ladeboksens serienummer og
kontakte brugersupport som forklaret i kapitlet „Support og reparationer“.
Placeringen af serienummeret vises i illustrationen.

Serienummer,
f.eks. ZPR123456

Hvis ladeboksen er blevet afbrudt fra elnettet, tager det to til tre minutter
at genstarte.
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Kontroller afbryderen i ladeboksen

1
Fjern frontdækslet ved hjælp af
SmartKey*-specialværktøjet, der
følger med ladeboksen, og tag
frontdækslet af.

2
Kontroller, at afbryderne i strømafbrydervinduet ikke er udløst
(de skal alle vende opad).

3
Hvis nogen af afbryderne er udløst,
skal du fjerne afbryderdækslet
ved hjælp af klikdækslet og vende
afbryderne op igen. Monter afbryderdækslet som i trin to, og klik dækslet
på plads.

* Hvis du vil fjerne frontdækslet på en ladeboks monteret på en Zaptecsøjle, skal du
bruge en SmartKeysøjle (følger med søjlen) for at få adgang til ladeboksen.

6. Opbevaring og vedligeholdelse
Produktet skal opbevares på et køligt, tørt sted. Beskyttelsesdækslet
skal altid monteres, når produktet ikke er i brug.
Følgende periodiske vedligeholdelse anbefales:
• Tør ladeboksen af med en fugtig klud.
• Sørg for, at der ikke er fremmedlegemer i opladerstikket.
• Kontroller, at ladeboksen ikke har nogen fysisk ekstern skade.
Der bør foretages periodisk kontrol af alle offentligt tilgængelige anlæg
i overensstemmelse med lokal lovgivning.

7. Garanti
Vi garanterer, at enheden er fri for materielle fejl og overholder gældende
forbrugerbeskyttelseslove og bestemmelser i det land, hvor produktet blev købt,
eller forbrugeren har bopæl. Yderligere oplysninger om dine rettigheder i henhold
til forbrugerlovgivningen kan findes på https://zaptec.com/personvernerklaring/.
Dit Zaptec-produkt leveres med en fem (5) års garanti. Find garantidokumentet
på zaptec.com/da/guarantee

8. Support og reparationer
El-installatøren/servicepartneren er altid den første supportlinje i tilfælde af
problemer med installationen. Zaptec anbefaler kraftigt, at el-installatøren
gennemfører forhandlerkurset for Zaptec Pro, før man installerer et Zaptec Prosystem. Hvis du er Zaptec forhandler, skal du kontakte support som angivet
i din forhandlerkontrakt eller via zaptec.dk.
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