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ภาษาไทย

คู่มื อการติ ดต้ั ง Zaptec Pro

คู่มือการติดต้ังมีข้อมูลท่ีจำาเป็นสำาหรบัการติดต้ังและควบคุมสถานีชารจ์ไฟ
Zaptec ขอแนะนำาให้ทุกคนท่ีติดต้ังผลิตภัณฑ์ของเราสำาเรจ็หลักสูตรการฝึก
อบรมระบบชารจ์ไฟของ Zaptec

ช่างเทคนิค/ผู้ให้บรกิารติดต้ังเป็นจุดแรกท่ีควรติดต่อเพ่ือขอการสนับสนุน
เสมอ สำาหรบัรายละเอียดการติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของ Zaptec 
โปรดดูท่ี zaptec.com

กล่อง Zaptec Pro มีคู่มือผู้ใช้ให้มาด้วย

คุณสามารถอ่านเวอรช์ันล่าสุดได้ท่ี Zaptec.com/support 
โปรดดูหน้าสุดท้ายเพ่ือดูหมายเลขเวอรช์ันของคู่มือ

คู่มือการติดต้ังน้ีประกอบด้วย:
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1. คำาแนะนำาด้ านความปลอดภัย

คำาเตือนคำาเตือน! ! 
ก่อนใช้งานหรอืบำารงุรกัษาผลิตภัณฑ์น้ีก่อนใช้งานหรอืบำารงุรกัษาผลิตภัณฑ์น้ีก่อนใช้งานหรอืบำารงุรกัษาผลิตภัณฑ์นี สำาคัญอย่างยิ้ สำาคัญอย่างยิ้ ่ สำาคัญอย่างยิ่ สำาคัญอย่างยงิท่ีจะต้องอ่านคำาแนะนำาด้านความ
ปลอดภัยต่อไปน้ี
ก่อนใช้งานหรอืบำารงุรกัษาผลิตภัณฑ์นี

้
ก่อนใช้งานหรอืบำารงุรกัษาผลิตภัณฑ์นี
ปลอดภัยต่อไปน้ีปลอดภัยต่อไปนี การไม่ปฏิบัติตามคำาแนะนำาและขั้ การไม่ปฏิบัติตามคำาแนะนำาและขั้ ้

 สำาคัญอย่างยิ
้

 สำาคัญอย่างยิ
 การไม่ปฏิบัติตามคำาแนะนำาและขั้ การไม่ปฏิบัติตามคำาแนะนำาและขันตอนท้ังหมดทีนตอนทังหมดทีนตอนทั ่ระบุไวใ้นคู่มือฉบับน้ีระบุไวใ้นคู่มือฉบับน้ีระบุไวใ้นคู่มือฉบับนีจะทำาให้

การรบัประกันเป็นโมฆะ อีกท้ั
 การไม่ปฏิบัติตามคำาแนะนำาและขั

้
 การไม่ปฏิบัติตามคำาแนะนำาและขั

การรบัประกันเป็นโมฆะ อีกท้ัการรบัประกันเป็นโมฆะ อีกทังทำาให้ การรบัประกันเป็นโมฆะ อีกทังทำาให้ การรบัประกันเป็นโมฆะ อีกทั Zaptec Charger AS เพิกถอนความรบัผิดและการเรยีก
รอ้งค่าสินไหมทดแทนท้ัรอ้งค่าสินไหมทดแทนท้ัรอ้งค่าสินไหมทดแทนทังหมดรอ้งค่าสินไหมทดแทนทังหมดรอ้งค่าสินไหมทดแทนทั

! อ่านคู่มืออย่างละเอียดและทำาความคุ้นเคยกับอุปกรณ์ก่อนเริ่อ่านคู่มืออย่างละเอียดและทำาความคุ้นเคยกับอุปกรณ์ก่อนเริ่อ่านคู่มืออย่างละเอียดและทำาความคุ้นเคยกับอุปกรณ์ก่อนเรมิใช้งาน
! อุปกรณ์น้ีควรติดต้ัง ซ่อมแซม และบำารงุรกัษาโดยบุคลากรทีควรติดตัง ซ่อมแซม และบำารงุรกัษาโดยบุคลากรทีควรติดตั ่ง ซ่อมแซม และบำารงุรกัษาโดยบุคลากรท่ีง ซ่อมแซม และบำารงุรกัษาโดยบุคลากรทีผ่านคุณสมบัติเท่าน้ัผ่านคุณสมบัติเท่าน้ัผ่านคุณสมบัติเท่านัน การ

ซ่อมแซมต้องดำาเนินการโดย Zaptec หรอืเวริค์ช็อปท่ี
ง ซ่อมแซม และบำารงุรกัษาโดยบุคลากรที

่
ง ซ่อมแซม และบำารงุรกัษาโดยบุคลากรที

หรอืเวริค์ช็อปท่ีหรอืเวริค์ช็อปทีได้รบัการรบัรองก่อนหน้า
! ต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดท่ีต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดท่ีต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดทีมีผลบังคับใช้ท้ัมีผลบังคับใช้ท้ัมีผลบังคับใช้ทังหมดทัมีผลบังคับใช้ทังหมดทัมีผลบังคับใช้ทั ้งในระดับท้องถิงหมดทังในระดับท้องถิงหมดทั ่งในระดับท้องถ่ิงในระดับท้องถิน ภูมิภาค และระดับชาติ

เมื่
ต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดที

่
ต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดที

อติดต้ั
ต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดที

้
ต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดที

ง ซ่อมแซม และบำารงุรกัษาอุปกรณ์อติดตัง ซ่อมแซม และบำารงุรกัษาอุปกรณ์อติดตั
! ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ทีเสียหายไม่วา่ในทางใดก็ตาม ดูข้อมูลในบทการสนับสนุนและซ่อมแซม
! ใช้สายท่ีใช้สายท่ีใช้สายทีผ่านการอนุมัติสำาหรบัการติดต้ัผ่านการอนุมัติสำาหรบัการติดต้ัผ่านการอนุมัติสำาหรบัการติดตังเท่านัผ่านการอนุมัติสำาหรบัการติดตังเท่านัผ่านการอนุมัติสำาหรบัการติดตั ้งเท่าน้ังเท่านัน
! ห้ามใส่วตัถุแปลกปลอมลงในหัวชารจ์ Type 2

! ห้ามใช้เครื่ห้ามใช้เครื่ห้ามใช้เครอืงฉีดน้ำาแรงดันสูงเพ่ืองฉีดน้ำาแรงดันสูงเพ่ืองฉีดน้ำาแรงดันสูงเพือทำาความสะอาด Zaptec Pro ปฏิบัติตามคำาแนะนำาในบท
เก่ียวกับการจดัเก็บและบำารงุรกัษา

! ห้ามติดต้ัห้ามติดต้ัห้ามติดตังในตำาแหน่งทีห้ามติดตังในตำาแหน่งทีห้ามติดตั ่งในตำาแหน่งท่ีงในตำาแหน่งทีสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง
! อนุญาตให้ใช้อะแดปเตอรไ์ด้ - อะแดปเตอรแ์ปลงไฟจากปล๊ัอนุญาตให้ใช้อะแดปเตอรไ์ด้ - อะแดปเตอรแ์ปลงไฟจากปล๊ัอนุญาตให้ใช้อะแดปเตอรไ์ด้ - อะแดปเตอรแ์ปลงไฟจากปลัก EVSE จะใช้ได้ต่อเมื่จะใช้ได้ต่อเมื่จะใช้ได้ต่อเมอืได้รบั

การระบุและอนุมัติโดยผู้ผลิตยานพาหนะหรอืผู้ผลิต EVSE เท่าน้ัเท่าน้ัเท่านัน
! ห้ามสอดโพรบทดสอบ สายไฟหรอืส่ิห้ามสอดโพรบทดสอบ สายไฟหรอืส่ิห้ามสอดโพรบทดสอบ สายไฟหรอืสิงใดก็ตามลงในขั้งใดก็ตามลงในขั้งใดก็ตามลงในขวัต่อปลดเรว็ทีงใดก็ตามลงในขวัต่อปลดเรว็ทีงใดก็ตามลงในขั ่วต่อปลดเรว็ท่ีวต่อปลดเรว็ทีด้านหลัง การทดสอบ

แรงดันไฟควรดำาเนินการโดยตรงกับสกรขูั้แรงดันไฟควรดำาเนินการโดยตรงกับสกรขูั้แรงดันไฟควรดำาเนินการโดยตรงกับสกรขูันสายไฟหรอืใช้ขั้นสายไฟหรอืใช้ขั้นสายไฟหรอืใช้ขัวต่อตัวเมียนสายไฟหรอืใช้ขัวต่อตัวเมียนสายไฟหรอืใช้ขั
! อ่านรายละเอียดการรบัประกันได้ท่ีอ่านรายละเอียดการรบัประกันได้ท่ีอ่านรายละเอียดการรบัประกันได้ที zaptec.com/guarantee หรอืติดฝ่ายสนับสนุนของ 

Zaptec เพ่ือขอสำาเนา
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2. คำาอธิ บายเครื่ อง Zaptec Pro

ใช้ได้กับทุกความจุ
กำาลังไฟฟ้าจะแบ่งจา่ยให้กับแท่นชารจ์ท้ังหมดอย่างท่ัวถึง ทำาให้
สามารถชารจ์ยานพาหนะได้มากกวา่ 100 คันในหน่ึงวนั ผ่านเบรก
เกอรว์งจร 63A* เพียงเครื่องเดียว ชารจ์ได้สูงสุด 22kW บนแท่น
ชารจ์ทุกเครื่องพรอ้มกัน

ขอบเขตการส่งพลังานเฉพาะด้วยวงจรไฟและสายไฟเด่ียว
การส่ือสารท้ังหมดระหวา่งแท่นชารจ์และบรกิารคลาวด์จะเกิดขึ้น
ผ่านสายเดียวกัน
โครงสรา้งพ้ืนฐานท่ีใช้รว่มกันน้ีทำาให้สามารถเริม่ต้นใช้งานด้วย
สถานีชารจ์เพียงจำานวนหน่ึง แล้วขยายเพ่ิมเติมในภายหลังได้ การ
ปรบัอุปกรณ์ท่ีติดต้ังอยู่แล้วไม่จำาเป็นต้องมีการทำางานหรอืการ
ลงทุนในโครงสรา้งพ้ืนฐานทางไฟฟ้าเพ่ิมเติม

การใช้งานอย่างเท่ียงตรงผ่าน RFID หรอืแอป Zaptec
มิเตอรไ์ฟฟ้าในตัวสามารถบันทึกการใช้พลังงานได้อย่างแม่นยำา 
ซึ่งสามารถจดัสรรให้กับผู้ใช้ท่ีได้รบัอนุญาตได้

* ด้วยการเชื่อมต่อสามเฟสและการใช้งานการชารจ์ท่ัวไปมากกวา่ 24 ชั่วโมง

ความปลอดภัยท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานสูงสุด
หัวชารจ์ Type 2 เต็มอัตรา เบรกเกอรว์งจร เซนเซอรป้์องกันการ
ลัดวงจรลงพ้ืนดิน และเซนเซอรอุ์ณหภูมิจะให้มาพรอ้มกับแท่นชารจ์ 
อุปกรณ์น้ีจะช่วยรบัรองความปลอดภัยของท้ังผู้ใช้และสนามพลัง

โซลูชันการชารจ์ท่ีชาญฉลาดและพรอ้มรบัต่ออนาคต
ผสานพลังระหวา่งอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวรใ์นตัว และพอรทั์ลบน
คลาวด์สำาหรบัการปรบัแต่ง การเฝ้าระวงั และการควบคุม โซลูชัน
ได้รบัการรบัรองในอนาคต ด้วยการอัปเดตซอฟต์แวรท่ี์ดำาเนินการ
แบบไรส้ายไปยังสถานีชารจ์

4G 4G 4G 4G4G

kW

kr

199 kWh

2 3
3
4

Zaptec

4G

Zaptec
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3. ข้ อมู ลทางเทคนิ ค

เครื่ องและการติ ดต้ั ง
พารามิเตอร์ สภาวะการทดสอบ ขัน้ต่ำา ประเภท สูงสุด หน่วย
ขนาด สูง: กวา้ง 392: 

ขนาด 258: 
112 มม.

mm

น้ำาหนัก รวมแผ่นปิดหลังเครื่อง 5 kg

ความสูง 2000 m

ขนาดพ้ืนท่ีหน้าตัดของสายไฟ 2.5 10 mm²

เส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟ 13 18.5 mm

ระดับการป้องกัน IP54

การปล่อยเสียงรบกวน พัดลมทำางานอยู่ 47.5 dBa

โหมดการชารจ์ โหมด 3 เคส B

กำาลังของเครื่อง IK10 

ระดับมลพิษ สภาพแวดล้อมการ
ติดต้ัง

4 

การสนับสนุนระบบระบายอากาศ อ้างอิงจาก EN 61851-
1 6.3.2.2

หมายเลข

การเข้าถึง อ้างอิงจาก EN 61851-
1 5.4

การเข้าถึงแบบปิดก้ันและไม่ปิดก้ัน

ท่ั วไป
พารามิเตอร์ สภาวะการทดสอบ ขัน้ต่ำา ประเภท สูงสุด หน่วย

แรงดันไฟฟ้าพิกัด (หน่วย)
เฟสเป็นกลาง 207 230 253 V

เฟสทูเฟส 360 400 440

แรงดันกระแสไฟ (In) 32 A

แรงดันความถ่ี 50 Hz

การใช้พลังงานขณะสแตนด์บาย 3 W

อุณหภูมิแวดล้อมขณะทำางาน -30 40 °C

กำาลังชารจ์สูงสุด

TN 3 เฟส @ 32 
แอมป์

22

kW

TN 1 เฟส @ 32 แอมป์ 7.4

IT 3 เฟส @ 32 แอมป์ 
(ประเทศนอรเ์วย์
เท่าน้ัน)

12.7

IT 1 เฟส @ 32 แอมป์ 
(ประเทศนอรเ์วย์
เท่าน้ัน)

7.4

ระดับการป้องกัน I

แรงดันไฟฟ้าเกิน III
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การเชื่ อมต่อ
โปรโตคอล มาตรฐานท่ีรองรบั
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

เสียบปล๊ัก การรองรบัฮารด์แวรส์ำาหรบั ISO15118

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

มิ เตอร์พลั งงานในตั ว
พารามิเตอร์ สภาวะการทดสอบ ขัน้ต่ำา ประเภท สูงสุด หน่วย

ความแม่นยำา

แรงดัน กระแสไฟ และ
ค่าตัวประกอบกำาลัง
ไฟฟ้าของสาย

-2 2 %

แรงดัน กระแสไฟ 
ค่าตัวประกอบกำาลัง
ไฟฟ้า และอุณหภูมิ
ของสาย

-3 3 %

RCCB ในตั ว
พารามิเตอร์ สัญลักษณ์ ขัน้ต่ำา ประเภท สูงสุด หน่วย
กระแสไฟขณะทำางานท่ีคงค้าง IΔn 0.03 A

ลักษณะการปฏิบัติการ Type B

พิกัดการตัดกระแสไฟสูงสุด Im 500 A

พิกัดการตัดกระแสไฟสูงสุดท่ีคงค้าง IΔm 500 A

พิกัดการทนกระแสลัดวงจรสูงสุด Inc 3 kA

พิกัดการทนกระแสลัดวงจรสูงสุดท่ี
คงค้าง

IΔc 3 kA

เบรกเกอร์วงจรในตั ว
พารามิเตอร์ สัญลักษณ์ ขัน้ต่ำา ประเภท สูงสุด หน่วย
ผู้ผลิตและหมายเลขชิ้นส่วน Lovato P1 MB 3P C40

แรงดันกระแสไฟ In 40 A

Curve C

พิกัดการทนกระแสลัดวงจรสูงสุด
ตามระบุ

Icn 10 kA

สำาหรบัเอกสาร CE โปรดดูท่ี zaptec.com/CE-documentation
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4. การติ ดต้ั ง
การเตรี ยมติ ดต้ั ง Zaptec Portal

มีเพียงช่างเทคนิคของ Zaptec/คู่ค้าบรกิารเท่าน้ันท่ีสามารถเพ่ิมการติดต้ังลงในโซลูชัน
คลาวด์ Zaptec Portal ได้ ช่างเทคนิค/คู่ค้าบรกิารการติดต้ังรายใหม่ต้องติดต่อฝ่าย
สนับสนุนทางเทคนิคของ Zaptec ผ่าน zaptec.com ก่อนเพ่ือเพ่ิมสิทธิอ์นุญาตการให้
บรกิารลงในโปรไฟล์ผู้ใช้ของพวกเขา จากน้ันพวกเขาจะสามารถเพ่ิมการติดต้ังใหม่ได้

เข้าสู่ระบบท่ี https://portal.zaptec.com หากคุณต้องการเพ่ิมการติดต้ัง 
Zaptec Portal ใหม่ ไปท่ีการติดต้ังและกรอกแบบฟอรม์ด้านล่างน้ี:

ชื่อ: ต้ังชื่อให้การติดต้ัง
• ท่ีอยู่: ท่ีอยู่ของสถานท่ีจรงิท่ีทำาการติดต้ัง
• หมวดหมู่: เลือกหมวดหมู่การติดต้ังจากรายการดรอปดาวน์
• ประเภทเครอืข่าย: เลือกแหล่งจา่ยไฟท่ีเหมาะสมสำาหรบัตำาแหน่งท่ีต้ังเครื่องชารจ์ไฟ
• การป้องกันเครื่องชารจ์: กระแสไฟสูงสุดท่ีเครื่องสามารถใช้ได้สำาหรบัการชารจ์ อาจ

เป็นได้ท้ังงบประมาณดิจทัิลหรอืค่าของการป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินหรอืสวติช์ไฟ หาก
แท่นชารจ์ต้ังอยู่กับวงจรแยก ต้องต้ังค่ากระแสไฟสูงสุดต่อเฟสให้เป็นอัตราของเบรก
เกอรว์งจรน้ัน
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การเพ่ิมวงจรชารจ์ให้กับการติดตัง้
• เมื่อต้ังค่าการติดต้ังสำาเรจ็แล้ว กดท่ีแท็บ “วงจร”
• คลิกท่ี “เพ่ิมวงจร”
• ป้อนปลายทางวงจรตามท่ีระบุไวบ้นเบรกเกอรว์งจร
• ระบุค่า [A] สำาหรบัการป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน

แท่นชารจ์ท่ีรบัพลังงานจากวงจรชารจ์น้ีสามารถชารจ์ได้สูงสุดถึงค่าของวงจรชารจ์ 
คุณอาจต้องระบุค่าท่ีต่ำาลงเพ่ือจำากัดกระแสไฟสูงสุดของวงจร

เพ่ิมแท่นชารจ์ไปยังการติดตัง้
หลังจากท่ีคุณสรา้งการติดต้ังใน Zaptec Portal แล้ว ให้สรา้งวงจรให้สอดคล้องกับการ
ติดต้ังทางไฟฟ้าท่ีตำาแหน่งดังกล่าว จะต้องเพ่ิมแท่นชารจ์ไปยังวงจรท่ีเชื่อมโยงกัน

กรอกหมายเลขประจำาเครื่อง (ZPRxxxxxx) และชื่อของแต่ละแท่นชารจ์
ชื่อควรเป็นเจา้ของแท่นชารจ์ หมายเลขอพารท์เมนต์ จำานวนท่ีจอดรถ หรอืการระบุทาง
ลักษณะอ่ืนๆ เพ่ือตำาแหน่งท่ีแม่นยำาของแท่นชารจ์ ตำาแหน่งของหมายเลขประจำาเครื่องจะ
แสดงอยู่ใน
ภาพประกอบ แท่นชารจ์จะส่องสวา่งเป็นสีเขียวเมื่อออนไลน์อยู่

หมายเลขประจำา
เครื่อง ตัวอย่าง
เช่น ZPR123456

การติดต้ังใน Zaptec Portal ต้องแสดงถึงตำาแหน่งการติดต้ังในสถานท่ีจรงิด้วย การ
ติดต้ังใน Zaptec Portal คือการติดต้ังเสมือนเพ่ือรกัษาสมดุลโหลดและอัลกอรทึิมเฟส
ในระบบชารจ์
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Zaptec Pro 

ในกล่อง

ช่องเก็บสาย

ให้มาพรอ้มกับฝาด้านหลัง
กล่องพักสาย 

x 1

C เวอรช์ั่นของ SmartKey Column ZM000278

x 1

D คู่มือผู้ใช้ – ZM000325

x 1

E พิน
รหัส PIN เฉพาะสำาหรบักำาหนดค่าอุปกรณ์ในแอป 
Zaptec

Dept. Technical reference Created by Approved by

Document type Document status

Title DWG No.

Rev. Date of issue Sheet

01.08.2017

1/1

ZCS_Sealing_Cone_8mm_v1

Fredrik Ostrem

x 1

G ตัวผนึกสายไฟขนาดเล็ก (10–16 มม.)
– ZM000180

Dept. Technical reference Created by Approved by

Document type Document status

Title DWG No.

Rev. Date of issue Sheet

01.08.2017

1/1

Untitled

Fredrik Ostrem

x 1

H ตัวผนึกสายไฟขนาดใหญ่ (16–21 มม.)
– ZM000174

Dept. Technical reference Created by Approved by

Document type Document status

Title DWG No.

Rev. Date of issue Sheet

01.08.2017

1/1

ZM000173-2

Fredrik Ostrem

x 1

I ปล๊ักเปล่าสำาหรบัพันสายไฟ – ZM000173

x 4

J น็อตยึด – ZB100049

x 1
REMOVE BEFORE 

INSTALLATION 
OF ZAPTEC

K สติกเกอรก์าวเพ่ือป้องกันขั้วต่อ

A ฝาด้านหน้า
– ZM000185

B แท่นชารจ์ – ZM000437

F ฝาด้านหลังพรอ้มกล่องพักสาย
– ZM000438

เครื่องมือจำาเป็นสำาหรบัการติดต้ัง

x 1 x 1 x 1 x 1

T10 4 mm 7 mm 8 mm

T10
ไขควง T10 Torx หรอืหัว
สวา่น

4 mm
ไขควง Unbrako 4 มม. หรอื
หัวสวา่น

7 mm
ประแจกระบอกยาว 7 มม.

8 mm
ประแจกระบอกยาว 8 มม.
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3 

เตรยีมสายไฟ

สายท่ีแนะนำาคือสายกลม PFXP, Powerflex หรอืประเภท PFSP ท่ีมี
เส้นผ่านศูนย์กลาง 13–18.5 มม.
ใส่ซีลกรวยท่ีถูกต้องเข้ากับสายไฟก่อนต่อสายเข้ากับกล่องพักสาย 
โปรดดู G หรอื H สำาหรบัเส้นผ่านศูนย์กลางซีลท่ีถูกต้อง

4 

การจดัสายไฟ

เพ่ือจำากัดความเส่ียงการเกิดไฟรัว่ในการติดต้ังภายนอกอาคาร เรา
ขอแนะนำาในเชื่อมต่อสายเข้าทางด้านล่างของกล่องพักสาย หากไม่
สามารถทำาได้ เราขอแนะนำาในปิดผนึกอุปกรณ์อย่างแน่นหนาและ
ตรวจสอบวา่สอดคล้องกับคู่มือแล้ว และใช้ตัวปิดผนึกแบบอ่ืนรว่ม 
(Sikaflex หรอืท่ีคล้ายคลึงกัน).

ตำาแหน่งของแท่นชาร์จ/ฝาด้ านหลั ง

90–130 cm

หลีกเล่ียงการติดต้ังแท่นชารจ์
ในพ้ืนท่ีท่ีสัมผัสกับแสงแดด
โดยตรง
อุณหภูมิสูงในอุปกรณ์จะลด
อัตราการชารจ์ลง

ฝาด้านหลังต้องติดต้ังบนพ้ืนท่ี
เรยีบ

พ้ืนท่ีท่ีอากาศถ่ายเทสะดวก

ห้ามติดต้ังกล่องใกล้กับแหล่งความ
รอ้นหรอืระบบปิด

M
in. 25m

m

M
ax 6

m
m

Max 11mm
 x 4   

1 

ติดตัง้ฝาด้านหลัง

หากโครงสรา้งของกำาแพงจำาเป็นต้องมีการต่อปล๊ัก/เจาะ คุณต้อง
ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ฝุ่นผงจะไม่เล็ดรอดเข้าไปในกล่องพักสาย
สกรท่ีูต้องใช้: หัวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. หัวขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 มม. ความยาวอย่างน้อย 25 มม.

2 

ถอดฝาปิดกล่องพักสายออก 

ขันสกรท้ัูงส่ีตัวออกและเปิดฝาครอบเพ่ือเข้าถึงกล่องพักสาย

การติ ดต้ั งและเชื่ อมต่อฝาด้ านหลั ง

ห้ามเจาะรใูหม่ในฝาด้านหลังเด็ดขาด ต้องใช้รท่ีูมีอยู่ท้ังส่ีรเูท่าน้ัน
การสรา้งรใูหม่ในฝาด้านหลังจะทำาให้การรบัประกันส้ินสุดลง

G Zaptecหรอื
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5 

การเชื่อมต่อสายไฟ

เชื่อมต่อสายไฟในกล่องพักสายให้สอดคล้องกับระบบไฟฟ้าใน
ตำาแหน่งท่ีต้ัง ดูตามภาพด้านล่างน้ี ต้องขันยึดบล็อคเทอรม์ินัลให้
แน่นท่ีแรงบิด 5 Nm.

หากคุณติดต้ังระบบบนเครอืข่าย IT สามเฟส เราขอแนะนำาให้ใช้
งานสายแบบ 5 เส้น ในกรณีท่ีอาจมีการติดต้ัง TNtransformer ใน
อนาคต การทำาเช่นน้ีจะช่วยให้สามารถทำาการเชื่อมต่อแบบเป็นกลาง

ในกล่องฟิวส์ได้ แทนท่ีจะต้องดำาเนิน
การบนจุดชารจ์แต่ละจุด ซึ่งทำาให้การ
อัปเกรดในอนาคตทำาได้โดยงา่ย

การติดต้ัง Zaptec Pro: ทำาแบบน้ี!

ท้ังช่องเก็บสายด้านล่างและบนของสายไฟ
อยู่ในสภาพดี

การติดต้ัง Zaptec Pro:
ห้ามทำาแบบน้ี!

ฝาด้านหลังผ่านการรบัรอง
สำาหรบัการเชื่อมต่อ 63A 
แต่ไม่ใช่สำาหรบัตัวนำา 63A!

สามารถทำาเช่นน้ีได้หากฟิวส์
การติดต้ัง <=40A (เช่นใน
การติดต้ัง HOME)

L1

L1

L1

L2

L2

L3

L3

N

N

N

PE

PE

PE

TN เฟสเดียว

L1

L1

L1

L2

L2

L2

L3

L3

L3

N

N

N

PE

PE

PE

L1

L1

L1

L2

L2

L2

L3

L3

L3

N

N

PE

PE

PE

IT 3 เฟส

L1

L1

L1

L2

L2

L3

L3

L3

N

N

PE

PE

PE

IT เฟสเดียวTN 3 เฟส

TN สามเฟส TN เฟสเดียว IT สามเฟส (ประเทศ
นอรเ์วย์เท่าน้ัน)

IT เฟสเดียว (ประเทศ
นอรเ์วย์เท่าน้ัน)

การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

มีขั้วต่อท่ีสามารถต่อได้อยู่ส่ีประเภท ขึ้นอยู่กับวา่ใช้แบบสามเฟสหรอืเฟสเดียว และใช้งานเครอื
ข่าย TN, TT, หรอื IT (ประเทศนอรเ์วย์เท่าน้ัน) ตามท่ีแสดงอยู่บนแถบท่ีฝาด้านหลัง

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.
 
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 sikringss-
kapet heller enn på hver enkelt ladestasjon, slik at det blir enklere å 
gjøre fremtidige oppgraderinger.

ตรวจสอบข้อบังคับการเดินสาย
ไฟในพ้ืนท่ีของคุณเพ่ือรบัทราบข้อ
กำาหนดเพ่ิมเติมในการติดต้ังจุด
ชารจ์อย่างปลอดภัย
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1

A

2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

Dept. Technical reference Created by Approved by

Document type Document status

Title DWG No.

Rev. Date of issue Sheet

07.12.2017

1/1

Bakplate ute innstalasjon

Fredrik Ostrem

A

A (1.5000)

พ้ืนผิวมีการปิดผนึกท่ีดี

พ้ืนผิวมีการปิดผนึกท่ีแย่

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.
 
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 sikringss-
kapet heller enn på hver enkelt ladestasjon, slik at det blir enklere å 
gjøre fremtidige oppgraderinger.

I  

6 

การปิดผนึกสายไฟ

ปิดผนึกระบบเก็บสายไฟท่ีไม่ได้ใช้งานโดยใช้ปล๊ักรดัสายท่ีมีให้ ขัน
น็อตบนปล๊ักรดัสายอย่างแน่นหนา

วางท่ีผนึกสายไฟบนระบบเก็บสายไฟเพ่ือปิดผนึกให้ถูกต้อง ต้องดึง
ตัวผนึกสายไฟลงมาหากล่องพักสายไฟและดันลงมาด้านล่าง เพ่ือ
ให้กรวยอยู่ในตำาแหน่งท่ีถูกต้องตามท่ีแสดงอยู่ด้านล่างน้ี
ตรวจสอบด้วยสายตาวา่ผนึกมีพ้ืนผิวท่ีผนึกดีแล้ว

7 

สกรบูนฝาครอบกล่องพักสาย 

สกรบูนฝาครอบกล่องพักสาย ต้องขันสกรกูล่องพักสายให้แน่นท่ี
แรงบิด 0.7 Nm.

ใช้ตัวผนึกสายไฟท่ีถูกต้องสำาหรบัสาย ตรวจสอบขนาด
สาย แล้วเลือกตัวผนึกสายไฟท่ีเหมาะสม ตัวผนึกสายไฟ
ขนาดเล็ก – ขนาดสาย 10–16 
ตัวผนึกสายไฟขนาดใหญ่ – ขนาดสาย 16–21

8 

ทดสอบการติดตัง้

ในการทดสอบการติดต้ังหลังจากขันสกรฝูาครอบแล้ว คุณต้องใช้
ขั้วต่อตัวเมีย หากคุณทดสอบโดยตรงกับฝาเครื่องด้านหลัง ขั้วต่อ
จะเสียหาย

(อ้างอิงเวบ็ช็อป ZB10000zz)

NB: ห้ามสอดโพรบทดสอบลงในขั้ว
ต่อแท่นชารจ์ เน่ืองจากจะได้รบัความ
เสียหาย

ห้ามสอดโพรบทดสอบ สายไฟหรอืส่ิงใดก็ตามลงในขั้วต่อ
ปลดเรว็ท่ีด้านหลัง การทดสอบแรงดันไฟควรดำาเนินการ
โดยตรงกับสกรขูั้นสายไฟหรอืใช้ขั้วต่อตัวเมีย

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

9 

ป้องกันขัว้ต่อ

แปะสติกเกอรก์าวเพ่ือป้องกันขั้วต่อหากคุณไม่ได้ติดต้ังแท่นชารจ์
โดยตรงหลังจากน้ัน

G Zaptecหรอื
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การทดสอบฉนวน
ก่อนติดต้ังแท่นชารจ์เข้ากับฝาเครื่องด้านหลัง ต้องมีการทดสอบฉนวน
กับฝาเครื่องด้านหลังท้ังหมด หากดำาเนินการในขณะท่ีติดต้ังแท่นชารจ์เข้าท่ีแล้ว การ
ป้องกันไฟฟ้าเกินอาจทำางานและทำาให้การทดสอบล้มเหลว

หากโมดูลการส่งกำาลัง PLC ท่ีใช้เป็นโซลูช่นการส่งกำาลัง ต้องตัดการเชื่อมต่อระหวา่งการ
ทดสอบฉนวนเพ่ือหลีกเล่ียงผลลัพธฉ์นวนผิดพลาดท่ีเกิดจากฟังก์ชันเฟสของโมดูลการ
ส่งกำาลัง PLC

ห้ามสอดโพรบทดสอบ สายไฟหรอืส่ิงใดก็ตามลงในขั้วต่อปลดเรว็ท่ีด้านหลัง การทดสอบ
แรงดันไฟควรดำาเนินการโดยตรงกับสกรขูั้นสายไฟหรอืใช้ขั้วต่อตัวเมีย

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

1 

ลอกสติกเกอรก์าวออก

ลอกสติกเกอรท่ี์ป้องกันจุดเชื่อมต่อบนกล่องพักสายออก หากทำาได้

2 

ทดสอบการติดตัง้

ใช้ขั้วต่อตัวเมียเพ่ือทดสอบการติดต้ังก่อนดำาเนินการต่อ หากคุณ
ทดสอบโดยตรงกับฝาเครื่องด้านหลัง ขั้วต่อจะเสียหาย

3 

นำาฝาครอบด้านหน้าออก

นำาฝาครอบด้านหน้าออกโดยใช้ SmartKey* ซึ่งเป็นเครื่องมือ
พิเศษท่ีให้มาพรอ้มกับแท่นชารจ์ และนำาฝาครอบด้านหน้าออก

* ในการถอดฝาครอบด้านหน้าบนแท่นชารจ์ท่ีติดอยู่บน Zaptec 
Column ออก คุณต้องใช้ SmartKey Column (ให้มาพรอ้มกับ
คอลัมน์) เพ่ือเข้าถึงแท่นชารจ์

ติ ดต้ั งแท่นชาร์จ
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มีช่องวา่งระหวา่งแท่น
ชารจ์และฝาด้านหลัง

แท่นชารจ์ติดต้ัง
อย่างถูกต้องบนฝา
ด้านหลัง

4 

ตำาแหน่งของแท่นชารจ์บนฝาด้านหลัง 

NB: ตรวจสอบวา่ไม่มีช่องวา่งระหวา่งแท่นชารจ์และฝาด้านหลัง หาก
มีช่องวา่ง อาจเป็นเพราะคุณใช้สกรท่ีูไม่เข้ากันในการติดฝาด้านหลัง
เข้ากับกำาแพง (ตรวจสอบขั้นตอน 1 ในการติดต้ังฝาด้านหลัง)

5 

ขันน็อตให้แน่น

ขันแท่นชารจ์โดยใช้น็อตส่ีตัวท่ีให้มา
ต้องขันน็อตให้แน่นท่ีแรงบิด 3 Nm.

6 

ใส่ฝาด้านหน้าให้เข้าท่ี

ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ฝาครอบสำาหรบัตัวระบุสถานะ (Z) อยู่ใน
ตำาแหน่งท่ีถูกต้องก่อนเปล่ียนฝาด้านหน้าอีกครัง้ ในการเปล่ียนฝา
ด้านหน้า คุณต้องวางตำาแหน่งฝาไวเ้หนือพอรต์ Type 2 ก่อนเป็น
อันดับแรก จากน้ัน ให้ติดเข้ากับแท่นชารจ์

x 4

J น็อตยึด – ZB100049
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เปิ ดสวิ ตช์เพ่ื อจ่ายพลั งงานให้ อุปกรณ์ท่ี ติ ดต้ั ง
• ตรวจสอบวา่ตัวระบุสถานะส่องสวา่งเป็นสีเหลือง ซึ่งหมายความวา่ระบบกำาลังเริม่

ทำางานและดำาเนินการตรวจสอบภายในอยู่

• ตรวจสอบวา่ตัวระบุสถานะเปล่ียนจากสีเหลืองเป็นสีเขียวหลังผ่านไปแล้ว 2–3 นาที

• หากแท่นชารจ์ส่องแสงเป็นสีม่วง แสดงวา่กำาลังอัปเดตอยู่

ดูบทการแก้ไขปัญหาเพ่ือดูข้อมูลเพ่ิมเติมหากตัวระบุสถานะส่องสวา่งเป็นสีอ่ืน

เปิ ดใช้ งานแท่นชาร์จ
• ก่อนท่ีคุณจะเริม่ต้น ให้ติดต้ังแอป Zaptec จาก App Store (Apple) หรอื Play Store 

(Android) และตรวจสอบให้แน่ใจวา่ Bluetooth เปิดอยู่ หากคุณยังไม่ได้ทำา ให้ลง
ทะเบียนผู้ใช้โดยใช้แอปแล้วเข้าสู่ระบบ

• จากแดชบอรด์ ให้แตะสัญลักษณ์การต้ังค่าท่ีด้านบนซ้ายของหน้าจอ
• ยืนใกล้กับแท่นชารจ์ท่ีคุณต้องการกำาหนดค่า
• แตะกำาหนดค่าผลิตภัณฑ์ Zaptec จากน้ัน แตะกำาหนดค่าผ่าน Bluetooth ท่ีด้านล่าง

ของหน้าจอ
• ป้อนรหัส PIN ของคุณ แต่ละแท่นชารจ์มี PIN ท่ีไม่ซ้ำากัน โดยจะอยู่ในกล่องและถุงซิป 

หรอืสามารถรบัได้อีกทางจากบรกิารคลาวด์ Zaptec Portal (หลังจากเพ่ิมแท่นชารจ์
ไปยังการติดต้ังใน Zaptec Portal แล้ว)

• ไปท่ีการต้ังค่าและสแกนหาแท่นชารจ์ ตรวจสอบวา่คุณเชื่อมต่อกับแท่นชารจ์ท่ีถูกต้อง 
ควรมีไฟกะพรบิสีขาวขึ้นบนตัวระบุสถานะของแท่นชารจ์

• กำาหนดค่าแหล่งจา่ยไฟท่ีสอดคล้องกับการติดต้ัง และเลือกวธิกีารส่งกำาลังท่ีจะใช้งาน
• แท่นชารจ์จะออนไลน์เมื่อคุณเห็นแถบสีเขียวบนหน้าจอ
• คุณต้องทำาเช่นน้ีกับอุปกรณ์ท้ังหมดในการติดต้ัง

การแก้ไขปัญหา: หากแท่นชารจ์ไม่ออนไลน์ ให้ตรวจสอบวา่การต้ังค่าเครอืข่ายสอดคล้อง
กับข้อกำาหนดเครอืข่ายในบท “ข้อกำาหนดอินเทอรเ์น็ตและเครอืข่าย”

ต้องต้ังค่าการติดต้ังพอรทั์ลให้ตรงกับการติดต้ังระบบไฟฟ้า
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ตรวจสอบการติ ดต้ั งใน Zaptec Portal

ตรวจสอบวา่ได้เพ่ิมแท่นชารจ์ท้ังหมดไปยังการติดต้ังใน Zaptec Portal แล้ว ตามท่ี
อธบิายไวใ้นบท “การเตรยีมการสำาหรบัการติดต้ังใน Zaptec Portal” เพ่ือให้แน่ใจวา่แท่น
ชารจ์ท้ังหมดทำางานอยู่

ทดสอบแท่นชาร์จ
• ดำาเนินการทดสอบ RCD โดยใช้อุปกรณ์ทดสอบกับปล๊ัก Type 2 ต้องดำาเนินการ

ทดสอบให้สอดคล้องกับคู่มือของอุปกรณ์ทดสอบ
• ดำาเนินการทดสอบโดยใช้ยานพาหนะไฟฟ้า ทดสอบอุปกรณ์ทดสอบโหลดหรอื Mode 3

มอบสิ ทธิ์ การเข้ าถึ ง Zaptec Portal ให้ กั บเจ้ าของการติ ด
ต้ั ง
มอบคู่มือผู้ใช้ SmartKey และรายการตรวจสอบขัน้สุดท้ายให้กับเจา้ของ

เพ่ิมเจา้ของ/กลุ่มเจา้ของการติดต้ังไปยังการติดต้ัง

• แจง้เจา้ของ/กลุ่มเจา้ของทรพัย์สิน/การติดต้ังท่ีเป็นเจา้ของรว่มวา่พวกเขาต้องลง
ทะเบียนในฐานะผู้ใช้ใน Zaptec Portal ก่อนท่ีจะสามารถเข้าถึงการติดต้ังได้

• ไปท่ีการอนุญาตสิทธิใ์น Zaptec Portal ให้อนุญาตสิทธิแ์ละเพ่ิมผู้ใช้ท่ีเป็นผู้ดูแลการ
ติดต้ังเป็นเจา้ของ จะสามารถมองเห็นพวกเขาได้เมื่อลงทะเบียนโปรไฟล์ผู้ใช้ใน Zaptec 
Portal แล้วเท่าน้ัน

• แสดงแดชบอรด์ Zaptec Portal ให้เจา้ของดูและนำาเสนอเก่ียวกับฟังก์ชั่นต่างๆ

การอนุญาตสิทธิใ์น Zaptec Portal
ผู้ดูแล: มอบสิทธิก์ารเข้าถึงไปยังการต้ังค่า การควบคุมการเข้าถึง สถิติ และการใช้
พลังงานสำาหรบัการติดต้ัง
บรกิาร: น่ีคือบทบาททางเทคนิค ซึ่งให้อนุญาตสิทธิใ์นการเพ่ิมการติดต้ัง วงจร และแท่น
ชารจ์ 
ผู้ใช้: ผู้ใช้ท่ีได้รบัอนุญาตท้ังหมดของการติดต้ัง พวกเขาจะสามารถมองเห็นการใช้
พลังงานของตนเองเท่าน้ัน
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5. การแก้ ไขปั ญหา
ข้อความคำาเตือน/ข้อผิดพลาดจะแสดงอยู่ใน Zaptec Portal/แอป Zaptec

ปัญหา วธิแีก้ไข

ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ 
Zaptec Portal ได้

รเีซ็ตรหัสผ่านด้วยการคลิกปุ่มลืมรหัสผ่าน

ไม่สามารถสรา้งการ
ติดต้ังใหม่ใน Zaptec 
Portal ได้

ช่างเทคนิค/คู่ค้าบรกิารการติดต้ังรายใหม่ต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของ Zaptec ผ่าน 
support@zaptec.com เพ่ือขอการอนุญาตสิทธิใ์นการสรา้งการติดต้ัง

แท่นชารจ์ไม่ออนไลน์ 4G
• การครอบคลุมของเครอืข่าย GSM ไม่เพียงพอ
• ไม่ได้เปิดใช้งาน 4G บนแท่นชารจ์

การติดต้ัง PLC:
• อาจมีไฟรว์อลล์ท่ีเปิดใช้งานอยู่ ตรวจสอบการต้ังค่าเครอืข่ายบนเราท์เตอร/์โมเด็ม
• ตรวจสอบวา่การเชื่อมต่ออินเทอรเ์น็ตใช้งานได้โดยการเชื่อมต่อคอมพิวเตอรเ์ข้ากับเราท์เตอร/์

สวติช์โดยตรง
• แท่นชารจ์ต้องเข้ารหัสตรงกับโมดูล PLC ท่ีเชื่อมโยงกัน
• ตรวจสอบวา่ PLC ได้รบัการติดต้ังสอดคล้องกับแผนผังวงจร
• และใน L1 กับ N เดียวกันกับแท่นชารจ์
• ตรวจสอบกวา่ไอคอนเครอืข่ายกะพรบิเป็นสีเขียวอยู่
• ตรวจสอบวา่ไอคอน HomePlug กะพรบิและติดเป็นสีแดงอยู่
• ไอคอนพลังงานควรส่องแสงสีเขียวโดยไม่กะพรบิ

การติดต้ัง Wi-Fi
• อาจมีไฟรว์อลล์ท่ีเปิดใช้งานอยู่ ตรวจสอบการต้ังค่าเครอืข่ายบนเราท์เตอร/์โมเด็ม
• ตรวจสอบวา่อินเทอรเ์น็ตทำางานได้ด้วยการเชื่อมต่อโทรศัพท์ แท็บเล็ต หรอืคอมพิวเตอรเ์ข้ากับ

เครอืข่าย Wi-Fi

• ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ตรวจสอบวา่ SSID และรหัสผ่านสำาหรบั Wi-Fi ถูกต้อง
• หากมองไม่เห็นเครอืข่าย คุณต้องตรวจสอบวา่จุดเข้าถึง WiFi น้ันใช้ความถ่ี 2.4 GHz (ยังไม่

รองรบั 5 GHz) และใช้แชนเนลระหวา่ง 1 ถึง 11

• หากชื่อเครอืข่าย (SSID) ซ่อนอยู่ คุณต้องป้อน SSID และรหัสผ่านด้วยตนเองโดยใช้ “อ่ืนๆ” ใน
รายการเครอืข่าย

• ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ตรวจสอบวา่ SSID และรหัสผ่านสำาหรบั Wi-Fi ถูกต้อง
• หากมองไม่เห็นเครอืข่าย คุณต้องตรวจสอบวา่จุดเข้าถึง WiFi น้ันใช้ความถ่ี 2.4 GHz (ยังไม่

รองรบั 5 GHz) และใช้แชนเนลระหวา่ง 1 ถึง 11 (ยังไม่รองรบั 12 และสูงกวา่)
• หากชื่อเครอืข่าย (SSID) ซ่อนอยู่ คุณต้องป้อน SSID และรหัสผ่านด้วยตนเอง

การชารจ์ไม่เริม่ต้น ตรวจสอบวา่โปรไฟล์ผู้ใช้มีสิทธิก์ารเข้าถึงท่ีถูกต้องเพ่ือชารจ์ท่ีแท่นชารจ์น้ี
หากการชารจ์ไม่เรมิต้นหรอืตัวระบุสถานะระบุวา่มีข้อผิดพลาดในการชารจ์โดยการกะพรบิเป็นสีแดง
ต่อเน่ือง
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สี ความหมาย

ไม่มีสี ไม่ได้เปิดใช้งานแท่นชารจ์ใน Zaptec Portal ไม่มีพลังงานจากวงจรไฟ การเชื่อมต่อไม่ถูกต้องหรอื
ผลิตภัณฑ์ชำารดุ ตรวจสอบเบรกเกอรว์งจรขาขั้นในตู้จา่ยไฟ

สีม่วง กำาลังอัปเดตเฟิรม์แวร์

สีเขียว ตรวจสอบวา่เชื่อมต่อสายชารจ์ในแท่นชารจ์อย่างถูกต้อง
ตรวจสอบวา่ยานพาหนะได้รบัการกำาหนดค่าให้เริม่ชารจ์ทันที

สีน้ำาเงนิ การส่งต่อจะเริม่ขึ้นระหวา่งแท่นชารจ์และยานพาหนะ
ตรวจสอบวา่ยานพาหนะได้รบัการกำาหนดค่าให้เริม่ชารจ์ทันทีหรอืไม่

สีแดง 
ไฟสีแดงกะพรบิ
การอนุญาตสิทธิล้์มเหลว - ตรวจสอบวา่แท็ก RFID/บัตรชารจ์เชื่อมต่อกับโปรไฟล์ผู้ใช้อยู่
การอนุญาตสิทธิล้์มเหลว - ตรวจสอบใน Zaptec Portal วา่ผู้ใช้ของคุณมีสิทธิเ์ข้าถึงเพ่ือชารจ์ท่ีแท่น
ชารจ์และ/หรอืการติดต้ังท่ีเก่ียวข้อง

ไฟสีแดงไม่กะพรบิ
ถอดสายชารจ์ หากตัวระบุสถานะสวา่งเป็นสีเขียว คุณจะสามารถเชื่อมต่อสายชารจ์ได้อีกครัง้ หาก
การชารจ์ไม่เริม่ต้นและตัวระบุติดเป็นสีแดงอีกครัง้ อาจมีข้อผิดพลาดการชารจ์ท่ีสายชารจ์หรอืยาน
พาหนะ
หากไฟตัวระบุสถานะไม่เป็นสีเขียวหลังจากถอดสายชารจ์แล้ว คุณต้องตรวจสอบฟิวส์ตามท่ีอธบิาย
ในบท “การตรวจสอบฟิวส์ในแท่นชารจ์”

หากไม่ได้ผล ให้จดหมายเลขประจำาเครื่องของแท่นชารจ์และติดต่อฝ่ายสนับสนุนผู้ใช้ตาม
ท่ีอธบิายไวใ้นบท “การสนับสนุนและซ่อมแซม”
ตำาแหน่งของหมายเลขประจำาเครื่องจะแสดงอยู่ในภาพประกอบ

หมายเลขประจำา
เครื่อง ตัวอย่าง
เช่น ZPR123456

หากแท่นชารจ์ตัดการเชื่อมต่อจากแหล่งจา่ยไฟ จะต้องใช้เวลาสองสามนาทีเพ่ือรสีตารท์
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ภาษาไทย

ตรวจสอบเบรกเกอร์วงจรในแท่นชาร์จ

1 

นำาฝาครอบด้านหน้าออกโดยใช้ 
SmartKey* ซึ่งเป็นเครื่องมือพิเศษท่ีให้มา
พรอ้มกับแท่นชารจ์ และนำาฝาครอบด้าน
หน้าออก

2 

ตรวจสอบวา่เบรกเกอรว์งจรในหน้าต่าง
เบรกเกอรว์งจรไม่ได้ตัด (ท้ังหมดควรยก
ขึ้น) 

3 

หากเบรกเกอรว์งจรตัวใดตัวหน่ึงตัดการ
เชื่อมต่อ ให้นำาฝาครอบเบรกเกอรอ์อกโดย
ใช้ท่ีล็อกฝาครอบและสับเบรกเกอรข์ึ้นอีก
ครัง้ ปิดฝาครอบเบรกเกอรว์งจรตามท่ีระบุ
ไวใ้นขั้นตอนท่ีสองและปิดฝาให้เข้าท่ี

* หากแท่นชารจ์ติดต้ังอยู่บน Zaptec Column คุณต้องใช้ SmartKey Column (ให้มาพรอ้มกับคอลัมน์) เพ่ือเข้าถึงแท่นชารจ์ 

6. การจัดเก็บและบำารุงรักษา 
ต้องจดัเก็บผลิตภัณฑ์ในสถานท่ีเย็นและแห้ง ฝาป้องกันต้องปิดอยู่เสมอเมื่อไม่ได้ใช้งานผลิตภัณฑ์ 

ขอแนะนำาให้ทำาการบำารงุรกัษาเป็นประจำาดังต่อไปน้ี: 

• เช็ดแท่นชารจ์ด้วยผ้าเปียกหมาด 
• ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ไม่มีวตัถุแปลกปลอมอยู่ในขั้วต่อชารจ์ 
• ตรวจสอบวา่แท่นชารจ์ไม่มีความเสียหายภายนอกท่ีมองเห็นได้ 

ควรดำาเนินการตรวจสอบตามระยะเวลาในจุดติดต้ังท่ีเข้าถึงได้ในท่ีสาธารณะ เพ่ือให้สอดคล้องตามกฎหมายท้องถ่ิน

7. การรั บประกั น 
เรารบัประกันวา่อุปกรณ์ไม่มีข้อบกพรอ่งทางวสัดุและเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองผู้บรโิภคและ
ข้อบังคับท่ีมีผลบังคับใช้ในประเทศท่ีมีการจำาหน่ายหรอืผู้บรโิภคอาศัยอยู่ คุณสามารถอ่านข้อมูล
เพ่ิมเติมเก่ียวกับสิทธิข์องคุณภายใต้กฎหมายผู้บรโิภคได้ท่ี zaptec.com/guarantee ผลิตภัณฑ์ 
Zaptec ของคุณมาพรอ้มการรบัประกันระยะเวลาห้า (5) ปี โปรดอ่านเอกสารการรบัประกันได้ท่ี
zaptec.com/guarantee

8. การสนั บสนุนและซ่อมแซม 
ช่างเทคนิค/คู่ค้าบรกิารการติดต้ังเป็นจุดการสนับสนุนแรกเสมอในกรณีท่ีมีปัญหาในการติดต้ัง 
Zaptec ขอแนะนำาให้ช่างเทคนิคการติดต้ังจบหลักสูตรตัวแทนจำาหน่ายสำาหรบั Zaptec Pro ก่อน
ทำาการติดต้ังระบบ Zaptec Pro หากคุณเป็นตัวแทนจำาหน่าย Zaptec ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา หรอืผ่าน zaptec.com
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