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NO ZapCharger Pro/Home brukermanual
1 Brukermanual ZapCharger Pro/ Home

2 ZapCharger Pro/Home
INTELLIGENT LADING

Å lade kjøretøyet med en ZapCharger Pro/Home er veldig enkelt og sikkert.

ZapCharger Pro/Home har innebyggede sikkerhetsfunksjoner, noe reduserer installasjonskostnadene sammenlignet med tradisjoneller ladestasjoner. 
Ladestasjonen virker med alle typer el-biler* og vil levere så mye strøm som kjøretøyets interne lader kan benytte og installasjonen kan levere. Unikt for 
ZapCharger Pro/Home er at ladestrømmen kan deles mellom flere ladestasjoner. Dermed kan ladestrømmen for hver enkelt ladestasjon variere med 
hvor mange kjøretøy som er tilkoblet systemet.

* Forutsatt at kjøretøyet støtter den aktuelle type strømnett
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ZapCharger Pro/Home er klargjort for bruk med:

Mobilappen ZapCharger

Skyløsningen ZapCloud.

Betalingsløsning

Brukeridentifikasjon med ID-kort/brikke

For mer informasjon hvordan disse funkskjonene kan tas i bruk se www.zapcharger.com

Den siste versjonen av denne publikasjonen samt en egen installasjonsmanual er tilgjengelig på www.zapcharger.com/support

2.1 Produktbeskrivelse
ZapCharger Pro/Home består av tre hoveddeler:

Bakplate for montasje med koblingsboks for terminering av instalasjonskabel

Ladestasjonen som monteres på bakplaten med fire muttere

Frontdeksel

Elektrisk tilkobling gjøres i koblingsboksen på bakplaten. Det er her man kobler opp for de forskjellige typer strømnett. Alle ladestasjonene på en 
instalasjonskurs kan ved hjelp av ZapCloud dele på den tilgjengelige strømmen via en lastbalanserings-algoritme. Ladestasjonene vil dynamisk bytte 
mellom 3-fase og 1-fase lading avhengig av antall aktive ladestasjoner og tilgjengelig strøm i installasjonen. Dersom det ikke er tilgjengelig strøm til å 
starte lading av flere kjøretøy, så vil denne havne i kø til det på nytt er tilgjengelig strøm. Ladingen vil da starte automatisk. På denne måten er det ikke 
begrensninger på hvor mange ladestasjoner man kan koble til på en strømkrets. *

*Gjelder kun Zapcharger Pro. Zapcharger Home er begrenset til 2 stykker.

http://www.zapcharger.com/
http://www.zapcharger.com/support
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2.2 Lyssignal
Status på ladestasjonen vises ved hjelp forskjellige farger og ulike signaler fra lyset i Z-Logoen på ladestasjonen (LED status indicator)

GRØNN  ( ): Klar for ladingkontinuerlig

GRØNN  ( ): Lading ferdigkontinuerlig

GRØNN  ( ): Betaling OK (2X)blinkende

GRØNN  ( ): Identifisering OK (2X)blinkende

GUL  ( ): Systemet starter oppblinkende

GUL  ( ): Venter på betalingpulserende

GUL  ( ): Venter på verifikasjonpulserende

GUL  ( ): Venter på skyløsningpulserende

BLÅ  ( ): Ladestasjon er tilkoblet et kjøretøy og klar til å ladekontinuerlig

BLÅ  ( ): Lading pågårpulserende

RØD  ( ): Betalingsgodkjenning feilet.blinkende

RØD  ( ): Identifisering feilet.blinkende

RØD  ( ): Feil (Se kapittelet Feilsøking for nærmere beskrivelse)kontinuerlig

3 Sikkerhetsinstrukser

Før du bruker eller utfører vedlikehold av dette produktet, må du lese sikkerhetsinstruksjonene nedenfor.

Zaptec Charger AS fraskriver seg et hvert ansvar for skader og uhell som følge av at anvisninger og instrukser i denne publikasjonen ikke 
har blitt fulgt.
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 Dette utstyret må kun installeres, repareres og vedlikeholdes av kvalifisert personell. (NEK400)

 Les disse instruksjonene nøye og undersøk utstyret for å bli kjent med produktet før bruk.

 Alle gjeldende lokale, regionale og nasjonale forskrifter må respekteres når du installerer, reparerer og vedlikeholder dette utstyret.

 Dette utstyret må ikke installeres hvis du observerer at det er skadet.

 Dette utstyret krever tilgang til Internett for å få full utnyttelse av funksjoner og tjenester.

 Dette utstyret skal være koblet til egen og dedikert kurs etter gjeldende regel- og lovverk

4 Oppbevaring
Produktet bør oppbevares i et tørt rom med stabil temperatur. Det beskyttende dekselet skal alltid være montert hvis produktet ikke er i bruk.

5 Drift
For å lade kjøretøyet på en ZapCharger Pro/Home så trengs det en Mode 3 ladekabel som kan plugges inn mellom kjøretøyet og ladestasjonen.

Det er to typer kontakter som er vanlig i bruk på ladbare kjøretøy – Type 1 og Type 2. I ZapCharger Pro/Home benyttes Type 2 på ladeuttaket.

 

ewrfwef

TYPE 1 TYPE 2

Type 1 kontakter er kun 1-fase og kjøretøy med denne kontakten vil kun lade med 1-fase.

Type 2 kontakter er i utgangspunktet 3-fase, men man kan kjøpe med ladekabel som er 1-fase eller 3-fase.

Bruk ladekabel av god kvalitet. Ladekabelen du bruker har strømbegrensinger som vil bidra til å påvirke hvor mye ladestrøm den endelige 
installasjonen kan gi ut.

5.1 Starte lading
Verifiser at Z-logoen lyser GRØNT.

Fjern beskyttelses dekselet, for å gi adgang til ladepluggen.

Plugg inn ladepluggen i ZapCharger Pro/Home

Sett i ladekontakten til kjøretøyet.

Z-logoen vil nå lyse BLÅTT og indikere at ladeprosessen er klar til å starte.

Når overvåkingen og sikkerhetskontrollen er fullført, vil lading av kjøretøyet starte forutsatt ledig kapasitet.

 Z-logoen vil nå sakte pulsere blått for å indikere at ladingen har startet.
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5.2 Avslutte lading
Dersom ladeprosessen må avbrytes: Stopp ladeprosessen som anbefalt i kjøretøyets brukermanual.

Koble ladekontakten fra kjøretøyet

Ladestasjonen vil nå koble fra strømtilførselen til det elektriske kjøretøyet og Z-logo vil indikere GRØNN (Klar for neste ladesesjon)

Koble ladepluggen fra ladestasjonen

Plasser beskyttelsesdekselet på ladeuttaket for å begrense eksponeringen for støv og regn

 Enheten vil fortsette å lyse grønt for å indikere at ZapCharger er tilgjengelig for lading.

6 Feilsøking
Følg fremgangsmåten nedenfor hvis produktet ikke starter opp, det indikeres med rødt lys eller kjøretøyet ikke starter ladeprosessen.

Kontroller at ladeboksen lyser GRØNT i Z-logoen, FØR ladepluggen kobles til.

Kontroller at ladekabelen som brukes er plugget helt inn i ladestasjonen

Kontroller at det ikke er noen synlige tegn på høy varme på produktet eller ladekabel.

Kontroller at kjøretøyet er konfigurert med umiddelbar start av lading

Koble ladekontakte fra kjøretøyet.

Vent noen minutter og starte lading på ny som beskrevet i kapittelet "Drift"

6.1 Feilsymptomer
Dersom rød lampe lyser ved tilkobling av ladekabel og/eller kjøretøy betyr det at jordfeil er oppdaget: Trekk ut ladekabelen og sett den inn 
igjen. Dersom ladestasjonen indikerer jordfeil igjen så bør man sjekke ladekabelen for skader eller få sjekket kjøretøyets ladekrets.

Rød lampe lyser etter oppstart av ladestasjonen: dette kan indikere en systematisk feil i ladestasjonen og du må ta kontakt med kundesupport.
Merk at rød lampe kan også bety at ladestasjonen er overopphetet som medfører at lading har blitt stoppet. For å fortsette lading må 
ladekabel trekkes ut og settes inn igjen.

Lite ladestrøm: Dersom systemet er uten internettforbindelse så vil ladestasjonen gi ut maksimalt 7,2A ladestrøm.

Ladestasjonen er offline:

Ladestasjonen har ikke tilgang til internett. Dette kan tyde på svak signalstyrke fra ditt WiFi aksesspunkt.

WiFi nettverksnavn eller passord har blitt endret

WiFi aksesspunkt er satt opp med kanal 12 eller 13.

Ladestasjonen har koblet seg opp på et 5 GHz WiFi accesspunkt

Ingen indikasjon fra Z-logo: Ladestasjonen har ikke strømtilgang

Ingen ladestrøm: den interne sikringen i ladestasjonen kan ha blitt slått ut. Frontdekselet må tas av og sikringer sjekkes.

Merk:

Hvis ladestasjonen har vært frakoblet strømnettet så vil det ta 2-3 minutter for ladestasjonen å starte opp.

7 Garanti
Vi garanterer at enheter vil være fri for defekter i materialer og utførelse som fastsatt av forbrukerlovgivning eller forskrifter i det landet som produktet 
ble kjøpt i. Mer informasjon om garantiordningen kan bli funnet på .warranty.zapcharger.com

8 Kundestøtte
Dersom det skulle oppstå problemer vennligst les gjennom kapittelet Om ikke dette løser problemet kan du, innenfor garantiperioden, Feilsøking. 
kontakte oss kostnadsfritt på følgende kanaler:

Vår serviceportal: http://support.zapcharger.com

http://warranty.zapcharger.com/
http://support.zapcharger.com
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Send en e-post til support@zapcharger.com

Ring oss på +47 91 90 67 68 fra kl. 10:00 til 15:00 (CET + 1) mandag til fredag (med unntak av helligdager).

For at Zaptec kundestøtte skal kunne raskere betjene henvendelsen, ber vi deg om å ha serienummeret på ladestasjonen tilgjengelig. Dette er 
lokalisert på undersiden av ladestasjonen.

Eksempel på serienummer: ZCS123456

Zaptec Charger AS bruker en datatilkobling for å samle produktspesifikke diagnoserapporter og utføre over-luften firmware-oppdateringer. 
Mer informasjon om våre retningslinjer for personvern kan bli funnet på .privacy.zapcharger.com

9 Service og vedlikehold
Zapcharger Pro/Home er designet for å kreve minimalt med vedlikehold. Allikevel anbefales følgende periodisk vedlikehold:

Tørk over ladestasjonen med en fuktig fille

Påse at ladeuttaket er fritt for fremmedlegemer

Verifiser at ladestasjonen ikke har fått noen ytre fysiske skader

 Ved alle allment tilgjengelige installasjoner er det et krav om at ladestasjonen skal ha en årlig periodisk verifikasjon av kvalifisert personell i henhold 
til Norsk lov- og regelverk. (Ref. NEK400)

10 Spesifikasjoner
ZapCharger Pro er en vekselstrøms vegg- eller søyle montert ladestasjon i henhold til IEC 61851-1, EVSE mode 3. Spesifikasjonen er som detaljert 
under:

Beskrivelse Spesifikasjoner

Mål og vekt H: 392 mm. B: 258 mm, D: 112 mm

Vekt: ca. 5 kg (inkludert bakplate)

Installasjonsnett TN, IT og TT

Koblingsboks Max 32A. Kabeltverssnitt min. 2,5 mm2, maks. 10mm2

Installasjonsnett, 
Spenninger

230VAC ±10%

400VAC ±10%

Maks strøm 18A tre-fase, 24A en-fase kontinuerlig, 32A tre-fase og en-fase i begrenset tidsrom

Sikringer Innebygget 3 x 32A sikringer type C

Ladekontakt Type 2

Jordfeilvern Innebygget elektronisk jordfeilvern type B (RCD) som stopper ladestasjonen i å lade dersom det oppdages jordfeil 
i ladekabel og eller kjøretøy.

Softstart Begrenser startstrømmen ved ladestart

eMeter Strømmåler for å kunne fordele kostnader basert på bruk

http://privacy.zapcharger.com/
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Beskrivelse Spesifikasjoner

Ladeeffekt 7,36kW* ved 32A 1-fase

22kW* ved 3-fase 32A (Gjelder kun TN nett)

*32A er tilgjengelig men begrenses av temperaturøkning inne i ladestasjonen.

Fasefordeling I et system med andre ZapCharger Pro vil ladestasjonen kunne styres til å velge fase eller starte 3-fase lading

Lastfordeling Sammen med andre ZapCharger Pro vil tilgjengelig strøm i installasjonen fordeles mellom enhetene automatisk.

Kommunikasjonsgrensesnitt

Skykobling/nettverk

Wifi 2.4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n (kanal 1-11)

PLC – HomePlug Green PHY® (10Mbit, opptil 300 meter rekkevidde), kompatibel med andre produkter innenfor 
HomePlug standarden

Identifikasjon og 
konfigurasjon

Bluetooth Low Energy (BLE 4.1)

RFID/NFC leser

Standarder og 
godkjenninger

CE samsvar med 2006/95/EC og 2004/108/EC

IEC 61851-1 - 2nd Edition

IEC 61851-22 - 1st Edition

Temperaturområde -30 til +40 grader Celcius (IEC-61851-1 ed 3) (-30 til +50,IEC-61851-22 ed 1)

Beskyttelsesgrad IP54, innendørs og utendørs bruk


	Brukermanual ZapCharger Pro/ Home
	ZapCharger Pro/Home
	Produktbeskrivelse
	Lyssignal

	Sikkerhetsinstrukser
	Oppbevaring
	Drift
	Starte lading
	Avslutte lading

	Feilsøking
	Feilsymptomer

	Garanti
	Kundestøtte
	Service og vedlikehold
	Spesifikasjoner

