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มื
คู่ อการติ ดตั้ ง Zaptec Pro
คู่มือการติดตั้งมีข้อมูลที่จำ�เป็ นสำ�หรับการติดตั้งและควบคุมสถานีชาร์จไฟ
Zaptec ขอแนะนำ�ให้ทุกคนที่ติดตั้งผลิตภัณฑ์ของเราสำ�เร็จหลักสูตรการฝึ ก
อบรมระบบชาร์จไฟของ Zaptec
ช่างเทคนิค/ผู้ให้บริการติดตั้งเป็ นจุ ดแรกที่ควรติดต่อเพื่ อขอการสนับสนุน
เสมอ สำ�หรับรายละเอียดการติดต่อฝ่ ายสนับสนุนทางเทคนิคของ Zaptec
โปรดดูท่ี zaptec.com
กล่อง Zaptec Pro มีค่ม
ู ือผู้ใช้ให้มาด้วย

คุณสามารถอ่านเวอร์ชันล่าสุดได้ที่ Zaptec.com/support
โปรดดูหน้าสุดท้ายเพื่ อดูหมายเลขเวอร์ชันของคู่มือ

คู่มือการติดตั้งนี้ประกอบด้วย:
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1. คำ าแนะนำ าด้ านความปลอดภั ย

คำาเตือน!
น!
ก่อนใช้งานหรือบำารุงรักษาผลิตภัณฑ์นี้ สำาคัญอย่างยิ่งที่จะต้องอ่านคำาแนะนำาด้านความ
ปลอดภัยต่อไปนี้ การไม่ปฏิบัติตามคำาแนะนำาและขั้นตอนทั
นตอนทั้งหมดที่ระบุไว้ในคู่มือฉบับนี้จะทำาให้
การรับประกันเป็ นโมฆะ อีกทั้งทำาให้ Zaptec Charger AS เพิ กถอนความรับผิดและการเรียก
ร้องค่าสินไหมทดแทนทั้งหมด
!

่ ใช้งาน
อ่านคู่มืออย่างละเอียดและทำาความคุ้นเคยกับอุปกรณ์ก่อนเริม

!

อุปกรณ์นี้ควรติดตั้ง ซ่อมแซม และบำารุงรักษาโดยบุคลากรที่ผ่
ผ่านคุณสมบัติเท่านั้น การ
่
ซ่อมแซมต้องดำาเนินการโดย Zaptec หรือเวิรค
์ ช็อปทีได้รบ
ั การรับรองก่อนหน้า

!

ต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดที่มี
มผ
ี ลบังคับใช้ทั้งหมดทั
งหมดทั้งในระดั
งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับชาติ
เมื่ อติดตั้ง ซ่อมแซม และบำารุงรักษาอุปกรณ์

!

ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเสียหายไม่วา่ ในทางใดก็ตาม ดูข้อมูลในบทการสนับสนุนและซ่อมแซม

!

ใช้สายที่ผ่
ผ่านการอนุมัติสำาหรับการติดตั้งเท่
งเท่านั้น

!

ห้ามใส่วต
ั ถุแปลกปลอมลงในหัวชาร์จ Type 2

!

ห้ามใช้เครื่ องฉี
องฉีดน้ำาแรงดันสูงเพื่ อทำาความสะอาด Zaptec Pro ปฏิบัติตามคำาแนะนำาในบท
่
เกียวกับการจัดเก็บและบำารุงรักษา

!

ห้ามติดตั้งในตำ
งในตำาแหน่งที่สัมผัสกับแสงแดดโดยตรง

!

อนุญาตให้ใช้อะแดปเตอร์ได้ - อะแดปเตอร์แปลงไฟจากปลั๊ก EVSE จะใช้ได้ต่อเมื่ อได้รบ
ั
การระบุและอนุมัติโดยผู้ผลิตยานพาหนะหรือผู้ผลิต EVSE เท่านั้น

!

ห้ามสอดโพรบทดสอบ สายไฟหรือสิ่งใดก็
งใดก็ตามลงในขั้วต่
วต่อปลดเร็วที่ด้านหลัง การทดสอบ
แรงดันไฟควรดำาเนินการโดยตรงกับสกรูข้ันสายไฟหรื
นสายไฟหรือใช้ข้ัวต่อตัวเมีย

!

อ่านรายละเอียดการรับประกันได้ท่ี zaptec.com/guarantee หรือติดฝ่ ายสนับสนุนของ
Zaptec เพื่ อขอสำาเนา
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2. คำ าอธิ บายเครื่ อง Zaptec Pro

4G

4G

4G

โซลูชันการชาร์จที่ชาญฉลาดและพร้อมรับต่ออนาคต

ผสานพลังระหว่างอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ในตัว และพอร์ทัลบน
คลาวด์สำาหรับการปรับแต่ง การเฝ้ าระวัง และการควบคุม โซลูชัน
ได้รบ
ั การรับรองในอนาคต ด้วยการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ดำาเนินการ
แบบไร้สายไปยังสถานีชาร์จ

4G

4G

ขอบเขตการส่งพลังานเฉพาะด้วยวงจรไฟและสายไฟเดี่ยว
การสื่อสารทั้งหมดระหว่างแท่นชาร์จและบริการคลาวด์จะเกิดขึ้น
ผ่านสายเดียวกัน
่ ต้นใช้งานด้วย
โครงสร้างพื้ นฐานที่ใช้รว่ มกันนี้ทำาให้สามารถเริม
สถานีชาร์จเพี ยงจำานวนหนึ่ง แล้วขยายเพิ่ มเติมในภายหลังได้ การ
ปรับอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่แล้วไม่จาำ เป็ นต้องมีการทำางานหรือการ
ลงทุนในโครงสร้างพื้ นฐานทางไฟฟ้ าเพิ่ มเติม

kW

ใช้ได้กับทุกความจุ

กำาลังไฟฟ้ าจะแบ่งจ่ายให้กับแท่นชาร์จทั้งหมดอย่างทั่วถึง ทำาให้
สามารถชาร์จยานพาหนะได้มากกว่า 100 คันในหนึ่งวัน ผ่านเบรก
เกอร์วงจร 63A* เพี ยงเครื่องเดียว ชาร์จได้สูงสุด 22kW บนแท่น
ชาร์จทุกเครื่องพร้อมกัน

Zaptec

199 kWh
Zaptec

2 3

4G

3
kr
4

การใช้งานอย่างเที่ยงตรงผ่าน RFID หรือแอป Zaptec

มิเตอร์ไฟฟ้ าในตัวสามารถบันทึกการใช้พลังงานได้อย่างแม่นยำา
ซึ่งสามารถจัดสรรให้กับผู้ใช้ที่ได้รบ
ั อนุญาตได้

ความปลอดภัยที่สอดคล้องกับมาตรฐานสูงสุด

หัวชาร์จ Type 2 เต็มอัตรา เบรกเกอร์วงจร เซนเซอร์ป้องกันการ
ลัดวงจรลงพื้ นดิน และเซนเซอร์อุณหภูมิจะให้มาพร้อมกับแท่นชาร์จ
อุปกรณ์นี้จะช่วยรับรองความปลอดภัยของทั้งผู้ใช้และสนามพลัง

* ด้วยการเชื่อมต่อสามเฟสและการใช้งานการชาร์จทั่วไปมากกว่า 24 ชั่วโมง
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3. ข้ อมู ลทางเทคนิ ค
เครื่ องและการติ ดตั้ ง
พารามิเตอร์

สภาวะการทดสอบ

้ ำ�
ขันต่

ขนาด

น้ำ�หนัก

รวมแผ่นปิ ดหลังเครื่อง

ประเภท

สูงสุด

หน่วย

สูง: กว้าง 392:
ขนาด 258:
112 มม.

mm

5

kg

ความสูง
ขนาดพื้ นที่หน้าตัดของสายไฟ

2000

m

2.5

10

mm²

เส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟ

13

18.5

mm

47.5

dBa

ระดับการป้ องกัน
การปล่อยเสียงรบกวน

IP54
พั ดลมทำ�งานอยู่

โหมดการชาร์จ
กำ�ลังของเครื่อง

โหมด 3 เคส B
IK10

ระดับมลพิ ษ

สภาพแวดล้อมการ
ติดตั้ง

การสนับสนุนระบบระบายอากาศ

อ้างอิงจาก EN 618511 6.3.2.2

หมายเลข

การเข้าถึง

อ้างอิงจาก EN 618511 5.4

การเข้าถึงแบบปิ ดกั้นและไม่ปิดกั้น

4

ทั่ วไป
พารามิเตอร์
แรงดันไฟฟ้ าพิ กัด (หน่วย)

้ ำ�
ขันต่

ประเภท

สูงสุด

หน่วย

เฟสเป็ นกลาง

207

230

253

V

เฟสทูเฟส

360

400

440

สภาวะการทดสอบ

แรงดันกระแสไฟ (In)
แรงดันความถี่
การใช้พลังงานขณะสแตนด์บาย
อุณหภูมิแวดล้อมขณะทำ�งาน

กำ�ลังชาร์จสูงสุด

32

A

50

Hz

3

W

-30

40

TN 3 เฟส @ 32
แอมป์

22

TN 1 เฟส @ 32 แอมป์

7.4

IT 3 เฟส @ 32 แอมป์
(ประเทศนอร์เวย์
เท่านั้น)

12.7

IT 1 เฟส @ 32 แอมป์
(ประเทศนอร์เวย์
เท่านั้น)

7.4

ระดับการป้ องกัน

I

แรงดันไฟฟ้ าเกิน

III

°C

kW
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การเชื่ อมต่ อ
โปรโตคอล

มาตรฐานที่รองรับ

4G

LTE Cat M1

Wi-Fi

802.11b/g/n (2.4 GHz)

Bluetooth

Bluetooth v5.1 (BR/EDR/BLE)

Powerline (PLC)
เสียบปลั๊ก

HomePlug Green PHY, 10 Mbit/s

RFID

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

การรองรับฮาร์ดแวร์สำ�หรับ ISO15118

มิ เตอร์ พลั งงานในตั ว
พารามิเตอร์

ความแม่นยำ�

สภาวะการทดสอบ

้ ำ�
ขันต่

แรงดัน กระแสไฟ และ
ค่าตัวประกอบกำ�ลัง
ไฟฟ้ าของสาย
แรงดัน กระแสไฟ
ค่าตัวประกอบกำ�ลัง
ไฟฟ้ า และอุณหภูมิ
ของสาย

ประเภท

สูงสุด

หน่วย

-2

2

%

-3

3

%

สูงสุด

หน่วย

RCCB ในตั ว
พารามิเตอร์

กระแสไฟขณะทำ�งานที่คงค้าง

สัญลักษณ์

้ ำ�
ขันต่

IΔn

0.03

ลักษณะการปฏิบัติการ
พิ กัดการตัดกระแสไฟสูงสุด

พิ กัดการตัดกระแสไฟสูงสุดที่คงค้าง
พิ กัดการทนกระแสลัดวงจรสูงสุด

พิ กัดการทนกระแสลัดวงจรสูงสุดที่
คงค้าง

ประเภท

A

Type B
Im

500

A

IΔm

500

A

Inc

3

kA

IΔc

3

kA

สูงสุด

หน่วย

เบรกเกอร์วงจรในตั ว
พารามิเตอร์

ผู้ผลิตและหมายเลขชิ้นส่วน
แรงดันกระแสไฟ

สัญลักษณ์
In

40

A

C
Icn

สำ�หรับเอกสาร CE โปรดดูท่ี zaptec.com/CE-documentation

6

ประเภท
Lovato P1 MB 3P C40

Curve
พิ กัดการทนกระแสลัดวงจรสูงสุด
ตามระบุ

้ ำ�
ขันต่

10
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4. การติ ดตั้ ง
การเตรี ยมติ ดตั้ ง Zaptec Portal
มีเพี ยงช่างเทคนิคของ Zaptec/คู่ค้าบริการเท่านั้นที่สามารถเพิ่ มการติดตั้งลงในโซลูชัน
คลาวด์ Zaptec Portal ได้ ช่างเทคนิค/คู่ค้าบริการการติดตั้งรายใหม่ต้องติดต่อฝ่ าย
์ นุญาตการให้
สนับสนุนทางเทคนิคของ Zaptec ผ่าน zaptec.com ก่อนเพื่ อเพิ่ มสิทธิอ
บริการลงในโปรไฟล์ผู้ใช้ของพวกเขา จากนั้นพวกเขาจะสามารถเพิ่ มการติดตั้งใหม่ได้
เข้าสู่ระบบที่ https://portal.zaptec.com หากคุณต้องการเพิ่ มการติดตั้ง
Zaptec Portal ใหม่ ไปที่การติดตั้งและกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้:

ชื่อ: ตั้งชื่อให้การติดตั้ง
• ที่อยู่: ที่อยู่ของสถานที่จริงที่ทำาการติดตั้ง
• หมวดหมู่: เลือกหมวดหมู่การติดตั้งจากรายการดรอปดาวน์
• ประเภทเครือข่าย: เลือกแหล่งจ่ายไฟที่เหมาะสมสำาหรับตำาแหน่งที่ตั้งเครื่องชาร์จไฟ
• การป้ องกันเครื่องชาร์จ: กระแสไฟสูงสุดที่เครื่องสามารถใช้ได้สำาหรับการชาร์จ อาจ
เป็ นได้ทั้งงบประมาณดิจท
ิ ัลหรือค่าของการป้ องกันกระแสไฟฟ้ าเกินหรือสวิตช์ไฟ หาก
แท่นชาร์จตั้งอยู่กับวงจรแยก ต้องตั้งค่ากระแสไฟสูงสุดต่อเฟสให้เป็ นอัตราของเบรก
เกอร์วงจรนั้น

7
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้
การเพิ่ มวงจรชาร์จให้กับการติดตัง
่
้
้
• เมือตังค่าการติดตังสำาเร็จแล้ว กดที่แท็บ “วงจร”
• คลิกที่ “เพิ่ มวงจร”
• ป้ อนปลายทางวงจรตามที่ระบุไว้บนเบรกเกอร์วงจร
• ระบุค่า [A] สำาหรับการป้ องกันกระแสไฟฟ้ าเกิน

แท่นชาร์จที่รบ
ั พลังงานจากวงจรชาร์จนี้สามารถชาร์จได้สูงสุดถึงค่าของวงจรชาร์จ
คุณอาจต้องระบุค่าที่ต่ำาลงเพื่ อจำากัดกระแสไฟสูงสุดของวงจร

้
เพิ่ มแท่นชาร์จไปยังการติดตัง
่
้
หลังจากทีคุณสร้างการติดตังใน Zaptec Portal แล้ว ให้สร้างวงจรให้สอดคล้องกับการ
ติดตั้งทางไฟฟ้ าที่ตำาแหน่งดังกล่าว จะต้องเพิ่ มแท่นชาร์จไปยังวงจรที่เชื่อมโยงกัน
กรอกหมายเลขประจำาเครื่อง (ZPRxxxxxx) และชื่อของแต่ละแท่นชาร์จ
ชื่อควรเป็ นเจ้าของแท่นชาร์จ หมายเลขอพาร์ทเมนต์ จำานวนที่จอดรถ หรือการระบุทาง
ลักษณะอื่นๆ เพื่ อตำาแหน่งที่แม่นยำาของแท่นชาร์จ ตำาแหน่งของหมายเลขประจำาเครื่องจะ
แสดงอยู่ใน
ภาพประกอบ แท่นชาร์จจะส่องสว่างเป็ นสีเขียวเมื่อออนไลน์อยู่

หมายเลขประจำา
เครื่อง ตัวอย่าง
เช่น ZPR123456

การติดตั้งใน Zaptec Portal ต้องแสดงถึงตำาแหน่งการติดตั้งในสถานที่จริงด้วย การ
ติดตั้งใน Zaptec Portal คือการติดตั้งเสมือนเพื่ อรักษาสมดุลโหลดและอัลกอริทึมเฟส
ในระบบชาร์จ
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Zaptec Pro
x1

ในกล่อง

C

เวอร์ชั่นของ SmartKey Column ZM000278
x1

D

A

x1

ฝาด้านหน้า
– ZM000185

B

คู่มือผู้ใช้ – ZM000325

E

พิ น
รหัส PIN เฉพาะสำาหรับกำาหนดค่าอุปกรณ์ในแอป
Zaptec

แท่นชาร์จ – ZM000437

ให้มาพร้อมกับฝาด้านหลัง
กล่องพั กสาย

x1

G

ตัวผนึกสายไฟขนาดเล็ก (10–16 มม.)
Dept.

Technical reference

Created by

Fredrik Ostrem 01.08.2017

– ZM000180

Approved by

Document type

Document status

Title

DWG No.

ZCS_Sealing_Cone_8mm_v1

Rev.

ช่องเก็บสาย

H

Dept.

Technical reference

Created by

Fredrik Ostrem 01.08.2017

Document status

Title

DWG No.

Rev.

Dept.

Technical reference

Date of issue

Created by

Approved by

Document type

Document status

Title

DWG No.

Fredrik Ostrem 01.08.2017

Rev.

J

Sheet

1/1

Date of issue

Sheet

x1

x4

1/1

น็อตยึด – ZB100049
REMOVE BEFORE
INSTALLATION
OF ZAPTEC

K

x1

ปลั๊กเปล่าสำาหรับพั นสายไฟ – ZM000173
ZM000173-2

ฝาด้านหลังพร้อมกล่องพั กสาย
– ZM000438

1/1

Approved by

Document type

Untitled

F

Sheet

ตัวผนึกสายไฟขนาดใหญ่ (16–21 มม.)
– ZM000174

I

Date of issue

x1

สติกเกอร์กาวเพื่ อป้ องกันขั้วต่อ

เครื่องมือจำาเป็ นสำาหรับการติดตั้ง
x1

T10

T10
ไขควง T10 Torx หรือหัว
สว่าน

x1

4 mm

4 mm
ไขควง Unbrako 4 มม. หรือ
หัวสว่าน

x1

7 mm

7 mm
ประแจกระบอกยาว 7 มม.

x1

8 mm

8 mm
ประแจกระบอกยาว 8 มม.
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ตำ าแหน่ งของแท่ นชาร์จ/ฝาด้ านหลั ง
หลีกเลี่ยงการติดตั้งแท่นชาร์จ
ในพื้ นที่ที่สัมผัสกับแสงแดด
โดยตรง
อุณหภูมิสูงในอุปกรณ์จะลด
อัตราการชาร์จลง

พื้ นที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก
ห้ามติดตั้งกล่องใกล้กับแหล่งความ
ร้อนหรือระบบปิ ด

ฝาด้านหลังต้องติดตั้งบนพื้ นที่
เรียบ
90–130 cm

การติ ดตั้ งและเชื่ อมต่ อฝาด้ านหลั ง

Max 11mm

้
ติดตังฝาด้
านหลัง

Min. 25mm

Max 6mm

1

x4

หากโครงสร้างของกำาแพงจำาเป็ นต้องมีการต่อปลั๊ก/เจาะ คุณต้อง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝุ่ นผงจะไม่เล็ดรอดเข้าไปในกล่องพั กสาย
สกรูที่ต้องใช้: หัวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. หัวขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 มม. ความยาวอย่างน้อย 25 มม.

2
ถอดฝาปิดกล่องพั กสายออก
ขันสกรูทั้งสี่ตัวออกและเปิ ดฝาครอบเพื่ อเข้าถึงกล่องพั กสาย

ห้ามเจาะรูใหม่ในฝาด้านหลังเด็ดขาด ต้องใช้รท
ู ี่มีอยู่ทั้งสี่รเู ท่านั้น
การสร้างรูใหม่ในฝาด้านหลังจะทำาให้การรับประกันสิ้นสุดลง

G หรือ Zaptec
3

4

เตรียมสายไฟ

การจัดสายไฟ

สายที่แนะนำาคือสายกลม PFXP, Powerflex หรือประเภท PFSP ที่มี
เส้นผ่านศูนย์กลาง 13–18.5 มม.
ใส่ซีลกรวยที่ถูกต้องเข้ากับสายไฟก่อนต่อสายเข้ากับกล่องพั กสาย
โปรดดู G หรือ H สำาหรับเส้นผ่านศูนย์กลางซีลที่ถูกต้อง

เพื่ อจำากัดความเสี่ยงการเกิดไฟรัว่ ในการติดตั้งภายนอกอาคาร เรา
ขอแนะนำาในเชื่อมต่อสายเข้าทางด้านล่างของกล่องพั กสาย หากไม่
สามารถทำาได้ เราขอแนะนำาในปิ ดผนึกอุปกรณ์อย่างแน่นหนาและ
ตรวจสอบว่าสอดคล้องกับคู่มือแล้ว และใช้ตัวปิ ดผนึกแบบอื่นร่วม
(Sikaflex หรือที่คล้ายคลึงกัน).
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5
การเชื่อมต่อสายไฟ
เชื่อมต่อสายไฟในกล่องพั กสายให้สอดคล้องกับระบบไฟฟ้ าใน
ตำาแหน่งที่ต้ัง ดูตามภาพด้านล่างนี้ ต้องขันยึดบล็อคเทอร์มินัลให้
แน่นที่แรงบิด 5 Nm.

ในกล่องฟิ วส์ได้ แทนที่จะต้องดำาเนิน
การบนจุ ดชาร์จแต่ละจุ ด ซึ่งทำาให้การ
อัปเกรดในอนาคตทำาได้โดยง่าย

หากคุณติดตั้งระบบบนเครือข่าย IT สามเฟส เราขอแนะนำาให้ใช้
งานสายแบบ 5 เส้น ในกรณีที่อาจมีการติดตั้ง TNtransformer ใน
อนาคต การทำาเช่นนี้จะช่วยให้สามารถทำาการเชื่อมต่อแบบเป็ นกลาง

การติดตั้ง Zaptec Pro:
ห้ามทำาแบบนี้!
ฝาด้านหลังผ่านการรับรอง
สำาหรับการเชื่อมต่อ 63A
แต่ไม่ใช่สำาหรับตัวนำา 63A!
สามารถทำาเช่นนี้ได้หากฟิ วส์
การติดตั้ง <=40A (เช่นใน
การติดตั้ง HOME)

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.

การติดตั้ง Zaptec Pro: ทำาแบบนี้!
ทั้งช่องเก็บสายด้านล่างและบนของสายไฟ
อยู่ในสภาพดี

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.

การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ า
มีขั้วต่อที่สามารถต่อได้อยู่สี่ประเภท ขึ้นอยู่กับว่าใช้แบบสามเฟสหรือเฟสเดียว และใช้งานเครือ
ข่าย TN, TT, หรือ IT (ประเทศนอร์เวย์เท่านั้น) ตามที่แสดงอยู่บนแถบที่ฝาด้านหลัง

L1 L2 L3 N PE

L1

N PE

L1 L2 L3

PE

L1

L3

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

TN 3 เฟส

TN เฟสเดียว

IT 3 เฟส

IT เฟสเดียว

TN สามเฟส

TN เฟสเดียว

IT สามเฟส (ประเทศ
นอร์เวย์เท่านั้น)

IT เฟสเดียว (ประเทศ
นอร์เวย์เท่านั้น)

ตรวจสอบข้อบังคับการเดินสาย
ไฟในพื้ นที่ของคุณเพื่ อรับทราบข้อ
กำาหนดเพิ่ มเติมในการติดตั้งจุ ด
ชาร์จอย่างปลอดภัย
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พื้ นผิวมีการปิ ดผนึกที่ดี

I

พื้ นผิวมีการปิ ดผนึกที่แย่

6

7

การปิดผนึกสายไฟ

G หรือ Zaptec

สกรูบนฝาครอบกล่องพั กสาย

ปิ ดผนึกระบบเก็บสายไฟที่ไม่ได้ใช้งานโดยใช้ปลั๊กรัดสายที่มีให้ ขัน
น็อตบนปลั๊กรัดสายอย่างแน่นหนา
วางที่ผนึกสายไฟบนระบบเก็บสายไฟเพื่ อปิ ดผนึกให้ถูกต้อง ต้องดึง
ตัวผนึกสายไฟลงมาหากล่องพั กสายไฟและดันลงมาด้านล่าง เพื่ อ
ให้กรวยอยู่ในตำ�แหน่งที่ถูกต้องตามที่แสดงอยู่ด้านล่างนี้
ตรวจสอบด้วยสายตาว่าผนึกมีพ้ ื นผิวที่ผนึกดีแล้ว

สกรูบนฝาครอบกล่องพั กสาย ต้องขันสกรูกล่องพั กสายให้แน่นที่
แรงบิด 0.7 Nm.

ใช้ตัวผนึกสายไฟที่ถูกต้องสำ�หรับสาย ตรวจสอบขนาด
สาย แล้วเลือกตัวผนึกสายไฟที่เหมาะสม ตัวผนึกสายไฟ
ขนาดเล็ก – ขนาดสาย 10–16
ตัวผนึกสายไฟขนาดใหญ่ – ขนาดสาย 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
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้
ทดสอบการติดตัง
ในการทดสอบการติดตั้งหลังจากขันสกรูฝาครอบแล้ว คุณต้องใช้
ขั้วต่อตัวเมีย หากคุณทดสอบโดยตรงกับฝาเครื่องด้านหลัง ขั้วต่อ
จะเสียหาย
(อ้างอิงเว็บช็อป ZB10000zz)

Created by

Fredrik Ostrem 07

Document type

ห้ามสอดโพรบทดสอบ สายไฟหรือสิ่งใดก็ตามลงในขั้วต่อ
Title
ปลดเร็วที่ด้านหลัง การทดสอบแรงดันไฟควรดำ�เนินการ
โดยตรงกับสกรูขั้นสายไฟหรือใช้ขั้วต่อตัวเมีย

Bakplate ute inns

NB: ห้ามสอดโพรบทดสอบลงในขั้ว
ต่อแท่นชาร์จ เนื่องจากจะได้รบ
ั ความ
เสียหาย

3

4

9
้ อ
ป้องกันขัวต่
แปะสติกเกอร์กาวเพื่ อป้ องกันขั้วต่อหากคุณไม่ได้ติดตั้งแท่นชาร์จ
โดยตรงหลังจากนั้น

12
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การทดสอบฉนวน
ก่อนติดตั้งแท่นชาร์จเข้ากับฝาเครื่องด้านหลัง ต้องมีการทดสอบฉนวน
กับฝาเครื่องด้านหลังทั้งหมด หากดำ�เนินการในขณะที่ติดตั้งแท่นชาร์จเข้าที่แล้ว การ
ป้ องกันไฟฟ้ าเกินอาจทำ�งานและทำ�ให้การทดสอบล้มเหลว
หากโมดูลการส่งกำ�ลัง PLC ที่ใช้เป็ นโซลูช่นการส่งกำ�ลัง ต้องตัดการเชื่อมต่อระหว่างการ
ทดสอบฉนวนเพื่ อหลีกเลี่ยงผลลัพธ์ฉนวนผิดพลาดที่เกิดจากฟั งก์ชันเฟสของโมดูลการ
ส่งกำ�ลัง PLC
ห้ามสอดโพรบทดสอบ สายไฟหรือสิ่งใดก็ตามลงในขั้วต่อปลดเร็วที่ด้านหลัง การทดสอบ
แรงดันไฟควรดำ�เนินการโดยตรงกับสกรูขั้นสายไฟหรือใช้ขั้วต่อตัวเมีย

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.

ติ ดตั้ งแท่ นชาร์จ

230V

1

2

ลอกสติกเกอร์กาวออก

้
ทดสอบการติดตัง

ลอกสติกเกอร์ที่ป้ องกันจุ ดเชื่อมต่อบนกล่องพั กสายออก หากทำ�ได้

ใช้ข้ว
ั ต่อตัวเมียเพื่ อทดสอบการติดตั้งก่อนดำ�เนินการต่อ หากคุณ
ทดสอบโดยตรงกับฝาเครื่องด้านหลัง ขั้วต่อจะเสียหาย

3
นำ�ฝาครอบด้านหน้าออก
นำ�ฝาครอบด้านหน้าออกโดยใช้ SmartKey* ซึ่งเป็ นเครื่องมือ
พิ เศษที่ให้มาพร้อมกับแท่นชาร์จ และนำ�ฝาครอบด้านหน้าออก
* ในการถอดฝาครอบด้านหน้าบนแท่นชาร์จที่ติดอยู่บน Zaptec
Column ออก คุณต้องใช้ SmartKey Column (ให้มาพร้อมกับ
คอลัมน์) เพื่ อเข้าถึงแท่นชาร์จ
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4
แท่นชาร์จติดตั้ง
อย่างถูกต้องบนฝา
ด้านหลัง

ตำ�แหน่งของแท่นชาร์จบนฝาด้านหลัง
NB: ตรวจสอบว่าไม่มีช่องว่างระหว่างแท่นชาร์จและฝาด้านหลัง หาก
มีช่องว่าง อาจเป็ นเพราะคุณใช้สกรูที่ไม่เข้ากันในการติดฝาด้านหลัง
เข้ากับกำ�แพง (ตรวจสอบขั้นตอน 1 ในการติดตั้งฝาด้านหลัง)

มีช่องว่างระหว่างแท่น
ชาร์จและฝาด้านหลัง

5
ขันน็อตให้แน่น
ขันแท่นชาร์จโดยใช้น็อตสี่ตัวที่ให้มา
ต้องขันน็อตให้แน่นที่แรงบิด 3 Nm.

x4
J

น็อตยึด – ZB100049

6
ใส่ฝาด้านหน้าให้เข้าที่
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาครอบสำ�หรับตัวระบุสถานะ (Z) อยู่ใน
้ ในการเปลี่ยนฝา
ตำ�แหน่งที่ถูกต้องก่อนเปลี่ยนฝาด้านหน้าอีกครัง
ด้านหน้า คุณต้องวางตำ�แหน่งฝาไว้เหนือพอร์ต Type 2 ก่อนเป็ น
อันดับแรก จากนั้น ให้ติดเข้ากับแท่นชาร์จ

14
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เปิ ดสวิ ตช์ เพื่ อจ่ ายพลั งงานให้ อุ ปกรณ์ ที่ ติ ดตั้ ง
่
• ตรวจสอบว่าตัวระบุสถานะส่องสว่างเป็ นสีเหลือง ซึ่งหมายความว่าระบบกำ�ลังเริม
ทำ�งานและดำ�เนินการตรวจสอบภายในอยู่
• ตรวจสอบว่าตัวระบุสถานะเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็ นสีเขียวหลังผ่านไปแล้ว 2–3 นาที
• หากแท่นชาร์จส่องแสงเป็ นสีม่วง แสดงว่ากำ�ลังอัปเดตอยู่
ดูบทการแก้ไขปัญหาเพื่ อดูข้อมูลเพิ่ มเติมหากตัวระบุสถานะส่องสว่างเป็นสีอ่ ืน

เปิ ดใช้ งานแท่ นชาร์จ
่ ต้น ให้ติดตั้งแอป Zaptec จาก App Store (Apple) หรือ Play Store
• ก่อนที่คุณจะเริม
(Android) และตรวจสอบให้แน่ใจว่า Bluetooth เปิ ดอยู่ หากคุณยังไม่ได้ทำ� ให้ลง
ทะเบียนผู้ใช้โดยใช้แอปแล้วเข้าสู่ระบบ
• จากแดชบอร์ด ให้แตะสัญลักษณ์การตั้งค่าที่ด้านบนซ้ายของหน้าจอ
• ยืนใกล้กับแท่นชาร์จที่คุณต้องการกำ�หนดค่า
• แตะกำ�หนดค่าผลิตภัณฑ์ Zaptec จากนั้น แตะกำ�หนดค่าผ่าน Bluetooth ที่ด้านล่าง
ของหน้าจอ
• ป้ อนรหัส PIN ของคุณ แต่ละแท่นชาร์จมี PIN ที่ไม่ซ้ำ�กัน โดยจะอยู่ในกล่องและถุงซิป
หรือสามารถรับได้อีกทางจากบริการคลาวด์ Zaptec Portal (หลังจากเพิ่ มแท่นชาร์จ
ไปยังการติดตั้งใน Zaptec Portal แล้ว)
• ไปที่การตั้งค่าและสแกนหาแท่นชาร์จ ตรวจสอบว่าคุณเชื่อมต่อกับแท่นชาร์จที่ถูกต้อง
ควรมีไฟกะพริบสีขาวขึ้นบนตัวระบุสถานะของแท่นชาร์จ
• กำ�หนดค่าแหล่งจ่ายไฟที่สอดคล้องกับการติดตั้ง และเลือกวิธก
ี ารส่งกำ�ลังที่จะใช้งาน
• แท่นชาร์จจะออนไลน์เมื่อคุณเห็นแถบสีเขียวบนหน้าจอ
• คุณต้องทำ�เช่นนี้กับอุปกรณ์ทั้งหมดในการติดตั้ง
การแก้ไขปั ญหา: หากแท่นชาร์จไม่ออนไลน์ ให้ตรวจสอบว่าการตั้งค่าเครือข่ายสอดคล้อง
กับข้อกำ�หนดเครือข่ายในบท “ข้อกำ�หนดอินเทอร์เน็ตและเครือข่าย”
ต้องตั้งค่าการติดตั้งพอร์ทัลให้ตรงกับการติดตั้งระบบไฟฟ้ า
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ตรวจสอบการติ ดตั้ งใน Zaptec Portal
ตรวจสอบว่าได้เพิ่ มแท่นชาร์จทั้งหมดไปยังการติดตั้งใน Zaptec Portal แล้ว ตามที่
อธิบายไว้ในบท “การเตรียมการสำ�หรับการติดตั้งใน Zaptec Portal” เพื่ อให้แน่ใจว่าแท่น
ชาร์จทั้งหมดทำ�งานอยู่

ทดสอบแท่ นชาร์จ
• ดำ�เนินการทดสอบ RCD โดยใช้อุปกรณ์ทดสอบกับปลั๊ก Type 2 ต้องดำ�เนินการ
ทดสอบให้สอดคล้องกับคู่มือของอุปกรณ์ทดสอบ
• ดำ�เนินการทดสอบโดยใช้ยานพาหนะไฟฟ้ า ทดสอบอุปกรณ์ทดสอบโหลดหรือ Mode 3

มอบสิ ทธิ์ การเข้ าถึ ง Zaptec Portal ให้ กั บเจ้ าของการติ ด
ตั้ ง
้ ดท้ายให้กับเจ้าของ
มอบคู่มือผู้ใช้ SmartKey และรายการตรวจสอบขันสุ
เพิ่ มเจ้าของ/กลุ่มเจ้าของการติดตั้งไปยังการติดตั้ง
• แจ้งเจ้าของ/กลุ่มเจ้าของทรัพย์สิน/การติดตั้งที่เป็ นเจ้าของร่วมว่าพวกเขาต้องลง
ทะเบียนในฐานะผู้ใช้ใน Zaptec Portal ก่อนที่จะสามารถเข้าถึงการติดตั้งได้
์ ละเพิ่ มผู้ใช้ที่เป็ นผู้ดูแลการ
• ไปที่การอนุญาตสิทธิใ์ น Zaptec Portal ให้อนุญาตสิทธิแ
ติดตั้งเป็ นเจ้าของ จะสามารถมองเห็นพวกเขาได้เมื่อลงทะเบียนโปรไฟล์ผู้ใช้ใน Zaptec
Portal แล้วเท่านั้น
• แสดงแดชบอร์ด Zaptec Portal ให้เจ้าของดูและนำ�เสนอเกี่ยวกับฟั งก์ชั่นต่างๆ
การอนุญาตสิทธิใ์ น Zaptec Portal
์ ารเข้าถึงไปยังการตั้งค่า การควบคุมการเข้าถึง สถิติ และการใช้
ผู้ดูแล: มอบสิทธิก
พลังงานสำ�หรับการติดตั้ง
บริการ: นี่คือบทบาททางเทคนิค ซึ่งให้อนุญาตสิทธิใ์ นการเพิ่ มการติดตั้ง วงจร และแท่น
ชาร์จ
ผู้ใช้: ผู้ใช้ท่ีได้รบ
ั อนุญาตทั้งหมดของการติดตั้ง พวกเขาจะสามารถมองเห็นการใช้
พลังงานของตนเองเท่านั้น
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5. การแก้ ไขปั ญหา
ข้อความคำ�เตือน/ข้อผิดพลาดจะแสดงอยู่ใน Zaptec Portal/แอป Zaptec
ปัญหา

วิธแ
ี ก้ไข

ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ
Zaptec Portal ได้

รีเซ็ตรหัสผ่านด้วยการคลิกปุ่ มลืมรหัสผ่าน

ไม่สามารถสร้างการ
ติดตั้งใหม่ใน Zaptec
Portal ได้

ช่างเทคนิค/คู่ค้าบริการการติดตั้งรายใหม่ต้องติดต่อฝ่ ายสนับสนุนทางเทคนิคของ Zaptec ผ่าน
support@zaptec.com เพื่ อขอการอนุญาตสิทธิใ์ นการสร้างการติดตั้ง

แท่นชาร์จไม่ออนไลน์

4G
• การครอบคลุมของเครือข่าย GSM ไม่เพี ยงพอ
• ไม่ได้เปิ ดใช้งาน 4G บนแท่นชาร์จ
การติดตั้ง PLC:
• อาจมีไฟร์วอลล์ที่เปิ ดใช้งานอยู่ ตรวจสอบการตั้งค่าเครือข่ายบนเราท์เตอร์/โมเด็ม
• ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใช้งานได้โดยการเชื่อมต่อคอมพิ วเตอร์เข้ากับเราท์เตอร์/
สวิตช์โดยตรง
• แท่นชาร์จต้องเข้ารหัสตรงกับโมดูล PLC ที่เชื่อมโยงกัน
• ตรวจสอบว่า PLC ได้รบ
ั การติดตั้งสอดคล้องกับแผนผังวงจร
• และใน L1 กับ N เดียวกันกับแท่นชาร์จ
• ตรวจสอบกว่าไอคอนเครือข่ายกะพริบเป็ นสีเขียวอยู่
• ตรวจสอบว่าไอคอน HomePlug กะพริบและติดเป็ นสีแดงอยู่
• ไอคอนพลังงานควรส่องแสงสีเขียวโดยไม่กะพริบ
การติดตั้ง Wi-Fi
• อาจมีไฟร์วอลล์ที่เปิ ดใช้งานอยู่ ตรวจสอบการตั้งค่าเครือข่ายบนเราท์เตอร์/โมเด็ม
• ตรวจสอบว่าอินเทอร์เน็ตทำ�งานได้ด้วยการเชื่อมต่อโทรศัพท์ แท็บเล็ต หรือคอมพิ วเตอร์เข้ากับ
เครือข่าย Wi-Fi
• ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ตรวจสอบว่า SSID และรหัสผ่านสำ�หรับ Wi-Fi ถูกต้อง
• หากมองไม่เห็นเครือข่าย คุณต้องตรวจสอบว่าจุ ดเข้าถึง WiFi นั้นใช้ความถี่ 2.4 GHz (ยังไม่
รองรับ 5 GHz) และใช้แชนเนลระหว่าง 1 ถึง 11
• หากชื่อเครือข่าย (SSID) ซ่อนอยู่ คุณต้องป้ อน SSID และรหัสผ่านด้วยตนเองโดยใช้ “อื่นๆ” ใน
รายการเครือข่าย
• ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ตรวจสอบว่า SSID และรหัสผ่านสำ�หรับ Wi-Fi ถูกต้อง
• หากมองไม่เห็นเครือข่าย คุณต้องตรวจสอบว่าจุ ดเข้าถึง WiFi นั้นใช้ความถี่ 2.4 GHz (ยังไม่
รองรับ 5 GHz) และใช้แชนเนลระหว่าง 1 ถึง 11 (ยังไม่รองรับ 12 และสูงกว่า)
• หากชื่อเครือข่าย (SSID) ซ่อนอยู่ คุณต้องป้ อน SSID และรหัสผ่านด้วยตนเอง

่ ต้น
การชาร์จไม่เริม

์ ารเข้าถึงที่ถูกต้องเพื่ อชาร์จที่แท่นชาร์จนี้
ตรวจสอบว่าโปรไฟล์ผู้ใช้มีสิทธิก
หากการชาร์จไม่เริมต้นหรือตัวระบุสถานะระบุวา่ มีข้อผิดพลาดในการชาร์จโดยการกะพริบเป็ นสีแดง
ต่อเนื่อง
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สี

ความหมาย
ไม่มีสี
สีม่วง

ไม่ได้เปิ ดใช้งานแท่นชาร์จใน Zaptec Portal ไม่มีพลังงานจากวงจรไฟ การเชื่อมต่อไม่ถูกต้องหรือ
ผลิตภัณฑ์ชำ�รุด ตรวจสอบเบรกเกอร์วงจรขาขั้นในตู้จา่ ยไฟ
กำ�ลังอัปเดตเฟิ ร์มแวร์

สีเขียว

ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อสายชาร์จในแท่นชาร์จอย่างถูกต้อง
่ ชาร์จทันที
ตรวจสอบว่ายานพาหนะได้รบ
ั การกำ�หนดค่าให้เริม

สีน้ำ�เงิน

่ ขึ้นระหว่างแท่นชาร์จและยานพาหนะ
การส่งต่อจะเริม
่ ชาร์จทันทีหรือไม่
ตรวจสอบว่ายานพาหนะได้รบ
ั การกำ�หนดค่าให้เริม

สีแดง

ไฟสีแดงกะพริบ
์ ้มเหลว - ตรวจสอบว่าแท็ก RFID/บัตรชาร์จเชื่อมต่อกับโปรไฟล์ผู้ใช้อยู่
การอนุญาตสิทธิล
์ ้มเหลว - ตรวจสอบใน Zaptec Portal ว่าผู้ใช้ของคุณมีสิทธิเ์ ข้าถึงเพื่ อชาร์จที่แท่น
การอนุญาตสิทธิล
ชาร์จและ/หรือการติดตั้งที่เกี่ยวข้อง
ไฟสีแดงไม่กะพริบ
้ หาก
ถอดสายชาร์จ หากตัวระบุสถานะสว่างเป็ นสีเขียว คุณจะสามารถเชื่อมต่อสายชาร์จได้อีกครัง
่
้
่ ต้นและตัวระบุติดเป็ นสีแดงอีกครัง อาจมีข้อผิดพลาดการชาร์จทีสายชาร์จหรือยาน
การชาร์จไม่เริม
พาหนะ
หากไฟตัวระบุสถานะไม่เป็ นสีเขียวหลังจากถอดสายชาร์จแล้ว คุณต้องตรวจสอบฟิ วส์ตามที่อธิบาย
ในบท “การตรวจสอบฟิ วส์ในแท่นชาร์จ”

หากไม่ได้ผล ให้จดหมายเลขประจำ�เครื่องของแท่นชาร์จและติดต่อฝ่ ายสนับสนุนผู้ใช้ตาม
ที่อธิบายไว้ในบท “การสนับสนุนและซ่อมแซม”
ตำ�แหน่งของหมายเลขประจำ�เครื่องจะแสดงอยู่ในภาพประกอบ

หมายเลขประจำ�
เครื่อง ตัวอย่าง
เช่น ZPR123456

หากแท่นชาร์จตัดการเชื่อมต่อจากแหล่งจ่ายไฟ จะต้องใช้เวลาสองสามนาทีเพื่ อรีสตาร์ท
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ตรวจสอบเบรกเกอร์วงจรในแท่ นชาร์จ

1
นำาฝาครอบด้านหน้าออกโดยใช้
SmartKey* ซึ่งเป็ นเครื่องมือพิ เศษที่ให้มา
พร้อมกับแท่นชาร์จ และนำาฝาครอบด้าน
หน้าออก

2
ตรวจสอบว่าเบรกเกอร์วงจรในหน้าต่าง
เบรกเกอร์วงจรไม่ได้ตัด (ทั้งหมดควรยก
ขึ้น)

3
หากเบรกเกอร์วงจรตัวใดตัวหนึ่งตัดการ
เชื่อมต่อ ให้นำาฝาครอบเบรกเกอร์ออกโดย
ใช้ท่ีล็อกฝาครอบและสับเบรกเกอร์ข้ ึนอีก
้ ปิ ดฝาครอบเบรกเกอร์วงจรตามที่ระบุ
ครัง
ไว้ในขั้นตอนที่สองและปิ ดฝาให้เข้าที่

* หากแท่นชาร์จติดตั้งอยู่บน Zaptec Column คุณต้องใช้ SmartKey Column (ให้มาพร้อมกับคอลัมน์) เพื่ อเข้าถึงแท่นชาร์จ

6. การจั ดเก็ บและบำ ารุงรั กษา
ต้องจัดเก็บผลิตภัณฑ์ในสถานที่เย็นและแห้ง ฝาป้ องกันต้องปิ ดอยู่เสมอเมื่อไม่ได้ใช้งานผลิตภัณฑ์
ขอแนะนำาให้ทำาการบำารุงรักษาเป็ นประจำาดังต่อไปนี้:
• เช็ดแท่นชาร์จด้วยผ้าเปี ยกหมาด
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีวต
ั ถุแปลกปลอมอยู่ในขั้วต่อชาร์จ
• ตรวจสอบว่าแท่นชาร์จไม่มีความเสียหายภายนอกที่มองเห็นได้
ควรดำาเนินการตรวจสอบตามระยะเวลาในจุ ดติดตั้งที่เข้าถึงได้ในที่สาธารณะ เพื่ อให้สอดคล้องตามกฎหมายท้องถิ่น

7. การรั บประกั น
เรารับประกันว่าอุปกรณ์ไม่มีข้อบกพร่องทางวัสดุและเป็ นไปตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและ
ข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ในประเทศที่มีการจำาหน่ายหรือผู้บริโภคอาศัยอยู่ คุณสามารถอ่านข้อมูล
์ องคุณภายใต้กฎหมายผู้บริโภคได้ที่ zaptec.com/guarantee ผลิตภัณฑ์
เพิ่ มเติมเกี่ยวกับสิทธิข
Zaptec ของคุณมาพร้อมการรับประกันระยะเวลาห้า (5) ปี โปรดอ่านเอกสารการรับประกันได้ท่ี
zaptec.com/guarantee

8. การสนั บสนุ นและซ่ อมแซม
ช่างเทคนิค/คู่ค้าบริการการติดตั้งเป็ นจุ ดการสนับสนุนแรกเสมอในกรณีที่มีปัญหาในการติดตั้ง
Zaptec ขอแนะนำาให้ช่างเทคนิคการติดตั้งจบหลักสูตรตัวแทนจำาหน่ายสำาหรับ Zaptec Pro ก่อน
ทำาการติดตั้งระบบ Zaptec Pro หากคุณเป็ นตัวแทนจำาหน่าย Zaptec ให้ติดต่อฝ่ ายสนับสนุน
ตามที่ระบุไว้ในสัญญา หรือผ่าน zaptec.com

19

Zaptec Charger AS
Made in Norway

zaptec.com
© Zaptec Charger AS 07.09.2022. All rights reserved. ZM000772-1

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

Installation
Manual

Smart and safe
charging system

Zaptec Pro
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