AC Elektromobilių Įkrovimo Stotelė

Vartotojo instrukcija

Apie šį vartotojo vadovą
Prieš montuodami, atlikdami techninę priežiūrą ir eksploatuodami atidžiai
perskaitykite!
▷

Atidžiai neperskaitę šio vadovo, galite netinkamai jį naudoti.

▷

Nesilaikant saugos nurodymų, gali kilti pavojus žūti, susižeisti ir sugadinti
prietaisą, tiekėjas negali prisiimti atsakomybės už dėl to kylančias pretenzijas.

Labai dėkojame, kad naudojatės mūsų kintamosios srovės elektromobilių
įkrovimo stotele.
▷

Šiame vadove aprašomas kintamosios srovės elektromobilių įkrovimo stotelės
įrengimas, naudojimas ir priežiūra. Šis vadovas skirtas montavimo ir techninės
priežiūros darbuotojams.
Gaminys

▷

Modelio numeris

1-fazė, 3.5kW / 7kW

EV21XX-- / EV2100--

3-fazė, 11kW / 22kW

EV20XX-- / EV200085/92

Šis instrukcijos tekstas ir iliustracijos yra bendri šio tipo įrangos paaiškinimai, o
tikrasis gaminys gali detaliai nesutapti su šiuo vadovu.

Visos teisės saugomos.
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1. SANTRUMPOS
SANTRUMPOS
1
2

IEC
EV

APRAŠYMAS
Tarptautinė elektrotechnikos komisija
Elektrinė transporto priemonė, tai gali būti BEV (akumuliatorinė EV)
arba PHEV (iš tinklo įkraunama hibridinė EV)

3

EVSE

EVSE Elektromobilių elektros energijos tiekimo įranga [IEC61851-1]

4

kW

Kilovatas

5

A

Amperas

6

V

Voltas

7

Hz

Hercas

8

LCD

skystųjų kristalų ekranas

9

LED

šviesos diodas

10

RFID

Radijo dažnio identifikavimas

11

CMS

Centrinė valdymo sistema

Valdo EVSE ir turi informaciją, skirtą

naudotojams leisti naudotis jos EVSE.
12

OCPP

Atviras įkrovimo taško protokolas

Standartinis atviras protokolas,

skirtas EVSE ir centrinės sistemos ryšiui palaikyti ir pritaikytas bet kokio
tipo įkrovimo technikai. . (www.openchargealliance.org)
13

IP

Apsauga nuo patekimo į vidų

14

PE

Apsauginis įžeminimas

15

HMI

Žmogaus ir mašinos sąsaja

16

RCCB

Liekamosios srovės grandinės pertraukiklis

17

MCB

Miniatiūrinis grandinės pertraukiklis

18

OBC

Integruotas įkroviklis (elektromobilio)

19

RoHS

Pavojingų medžiagų apribojimas

20

REACH

Cheminių medžiagų registracija, vertinimas ir autorizacija
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2.
2.1.

Vartotojo instrukcija

SAUGUMO PASTABOS
Naudojami saugos ženklai

Šiame vadove, kintamosios srovės elektromobilių įkrovimo stotyje ir joje naudojami šie įspėjamieji,
privalomieji ir informaciniai ženklai.
ĮSPĖJIMAS: įspėjimas apie elektros pavojų.
Šiuo ženklu siekiama įspėti naudotoją, kad gali būti sunkiai sužaloti žmonės arba
padaryta didelė materialinė žala, jei prietaisas bus naudojamas ne taip, kaip
reikalaujama.
DĖMESIO: Įspėjimas apie pavojingą vietą arba pavojingą situaciją.
Šis ženklas skirtas įspėti naudotoją, kad gali būti nesunkiai sužaloti žmonės
arba padaryta materialinė žala, jei prietaisas nebus naudojamas taip, kaip
reikalaujama.

ĮSPĖJIMAS: ESD atveju nelieskite rankomis.
Nurodo galimas pasekmes palietus elektrostatiškai jautrius komponentus.

ĮSPĖJIMAS: Įspėjimas apie degimą.

Neįgaliotiems asmenims draudžiama prieiti.

Draudžiama prieiti asmenims, nešiojantiems širdies stimuliatorius.

Naudokite apsauginę avalynę.

Turi dėvėti apsauginį šalmą.
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Nurodomi svarbūs tekstai, pastabos ar patarimai.

Nurodo informaciją apie perdirbimą.

Nurodomi mazgai ar dalys, kuriuos būtina tinkamai utilizuoti.
Neišmeskite jų į buitines atliekas.

2.2.

Aplinkosauga
▷

Elektromobilių įkrovimo stotelė turi būti įrengta ant nedegios, pvz., betono,
nes priešingu atveju gali kilti pavojingas gaisras.

▷

EV įkrovimo stotelė neturėtų būti įrengiama zonoje, kurioje yra sprogių dujų;
priešingu atveju gali kilti pavojingas sprogimas.

▷

Šalia EV įkrovimo stoties nepalikite degių ar sprogių medžiagų; priešingu
atveju gali kilti pavojingas sprogimas

▷
EV įkrovimo stotį reikia įrengti tokioje vietoje, kurioje nėra laidžių dulkių ir
izoliaciją ardančių dujų ar garų.
▷

EV įkrovimo stotį reikia įrengti tokioje vietoje, kurioje nėra stiprios vibracijos ir
smūgių; kad būtų užtikrintas geras vėdinimas, įkrovimo stotį montuokite
vertikaliai.

▷
Įrengimo pagrindas turi būti aukščiau nei žemės lygis, o aplink EV įkrovimo
stotį turi būti įrengtas drenažo griovys, kitaip įranga gali būti sugadinta.

AC Elektromobilių Įkrovimo Stotelė
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Įrengimas

Įrengiant EV įkrovimo stotį būtina imtis saugos priemonių
▷

Įrengimą ir laidų tiesimą turi atlikti profesinę kvalifikaciją turintys darbuotojai,
kitaip gali kilti pavojingas elektros smūgis.

▷

Prieš jungdami laidus įsitikinkite, kad įvesties maitinimo šaltinis yra visiškai
atjungtas; priešingu atveju gali įvykti pavojingas elektros smūgis.

▷

Elektromobilių įkrovimo stoties į ž eminimo gnybtas turi būti patikimai į ž
emintas, priešingu atveju gali ištikti pavojingas elektros smūgis.

▷

Įkrovimo stoties išvado antgalis turi būti patikimai pritvirtintas, antraip kyla
pavojus sugadinti įrangą. .

▷

Nepalikite į EV įkrovimo stoties vidų jokių metalų, pavyzdžiui, varžtų, tarpiklių;
priešingu atveju gali kilti pavojingas sprogimas ir gaisras.

▷

EV įkrovimo stoties pagrindinės kilpos gnybtas turi būti tvirtai sujungtas su
laidų galais; priešingu atveju gali būti sugadintas turtas.

▷

Elektros kabelių laidų galų plikos dalys turi būti apvyniotos izoliacine juosta;
priešingu atveju gali kilti pavojingas gaisras ir nukentėti turtas.

2.4.

Ekspolatavimas
▷

Griežtai draudžiama nepilnamečiams ar riboto veiksnumo asmenims artintis
prie įkrovimo stoties, kad būtų išvengta sužalojimų

▷

Griežtai draudžiama vykdyti priverstinį įkrovimą, kai sugenda elektromobilis
arba įkrovimo stotelė.

▷

Bet kuriuo metu, kilus bet kokiai avarinei situacijai (pvz., gaisrui, dūmams,
neįprastam triukšmui, vandens patekimui ir pan.), siekdami užtikrinti asmeninį
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saugumą, paspauskite raudonąjį įkrovimo stotelės "avarinio stabdymo"
mygtuką ir nedelsdami pasitraukite nuo įkrovimo stotelės. Tada susisiekite su
tiekėju.
▷

Griežtai draudžiama naudotis įkrovimo stotimi, kai įkrovimo adapteris arba
įkrovimo kabeliai yra sugedę, sutrūkinėję, susidėvėję, sulūžę arba įkrovimo
kabeliai yra atviri. Jei tokių radote, laiku kreipkitės į tiekėją.

2.5.

▷

EV galima įkrauti tik išjungus variklį ir stovint.

▷

Neįkraukite esant lietingam ir audringam orui.

Techninė priežiūra
Atlikdami techninės priežiūros darbus darbuotojai visada turi avėti
apsauginę avalynę.
Atsargiai ESD, kad būtų išvengta elektroninių prietaisų pažeidimo,
ypač siekiant apsaugoti PCBA esančias mikroschemas.
▷

Priedus turi keisti kvalifikuoti darbuotojai, valdiklyje draudžiama palikti trumus
ar metalus; priešingu atveju gali kilti pavojingas sprogimas ir gaisras

▷

Pakeitus pagrindinę PCBA plokštę, prieš pradedant eksploatuoti reikia
sureguliuoti ir suderinti parametrus; priešingu atveju gali būti padaryta
materialinių nuostolių.

▷

Rekomenduojama ne rečiau kaip kartą per savaitę atlikti įprastus saugos
patikrinimo vizitus į įkrovimo stotį.

▷

Laikykite įkrovimo jungtį švarią ir sausą, o jei ji sutepta, nuvalykite švaria sausa
šluoste.

3. STANDARTŲ LAIKYMASIS
3.1.


Įkrovimo režimas
Atitinka standartą EN IEC 61851-1:2019
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Įkrovimo režimas:
Elektromobilio prijungimo prie tiekimo tinklo, kad transporto priemonei būtų
tiekiama energija, metodas


Šios serijos gaminių įkrovimo režimas yra 3 režimas
3 įkrovimo režimas - tai EV prijungimo prie kintamosios srovės EV tiekimo įrangos,
nuolat prijungtos prie kintamosios srovės tiekimo tinklo, būdas, kai valdymo
bandomoji funkcija, kuri tęsiasi nuo kintamosios srovės EV tiekimo įrangos iki EV.

3.2.


Įkrovimo jungtis
Pagal standartą EN IEC 61851-1:2019, gaminiai atitinka B tipo jungtį.
B tipas:

Elektromobilio prijungimas prie maitinimo tinklo su abiejuose galuose nuimamu
kabelio komplektu.

pav. 3-1 B tipo jungties principinė schema
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3.3.

Įkrovimo sąsaja

(a) 1-fazės lizdas

(b) 3-fazės lizdas
pav. 3-3 Type2 lizdo principinė schema


Šių gaminių įkrovimo sąsaja atitinka IEC 62196-2, Type2 lizdas (be įkrovimo laido).



Šie prietaisai gali įkrauti elektromobilį, turintį Type1 arba Type2 transporto priemonės lizdą.
Naudotojai turėtų papildomai įsigyti dviejų jungčių įkrovimo kabelį（parodytą 4-2 pav.,
atsižvelgiant į jų elektromobilio įkrovimo įvadą. Viena įkrovimo kabelio jungtis turi būti Type2
išorinis kištukas, o kita – Type1 arba Type2 moteriškas kištukas prie EV.

pav. 3-4 Dviejų jungčių įkrovimo kabelis
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4. INFORMACIJA APIE GAMINĮ
4.1.

Bendrosios nuostatos

Kviečiame naudotis mūsų bendrovės gaminama kintamosios srovės elektromobilių įkrovimo stotele..


Visų nurodytų modelių gaminys turi tą patį sieninės dėžutės korpusą. AC EV įkrovimo stotelės
forma ir matmenys parodyti 4-1 pav.

EV200092

EV200085
pav. 4-1 įrenginio forma ir matmenys



Kintamosios srovės EV įkrovimo stotelė turi 4,3 colio LCD ekraną, atitinkamas valdymo,
matavimo ir ryšio funkcijas, priklauso specialiam EV skirtam kintamosios srovės maitinimo
įrenginiui. Blokinė schema pateikta 4-2 pav.

pav. 4-2 Gaminių blokinė schema


Ji plačiai naudojama visų rūšių buitinių elektrinių transporto priemonių įkrovimui, taip pat
įvairiose įkrovimo stotelėse, automobilių stovėjimo aikštelėse, visuomeniniuose garažuose ir
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viešose elektrinių transporto priemonių įkrovimo vietose.

4.2.

Modelio numerio apibrėžtis

Įkrovimo stotelės modelio numerio apibrėžtis atitinka taisykles, kaip parodyta 4-3 paveiksle.

EV2

1/0

XX/00

-EN: gaminys atitinka IEC standartus
Didžiausia išėjimo vardinė srovė
XX: 16A; 00: 32A
Fazė:
1: 1-fazė; 0: 3-fazė
sieninės dėžutės korpuso kodas
pav. 4-3 Modelių apibrėžtis

4.3.
4.3.1.

Specifikacijos
Techninės specifikacijos
Fazė

Modelio Num

1-fazė
EV21XX--

Įtampa

3-fazė
EV2100--

EV20XX--

230V, 50/60Hz

EV200085/EV200092

400V, 50/60Hz

Srovė

16A

32A

16A

32A

Galia

3.5kW(@230V)

7kW(@230V)

11kW(@400V)

22kW(@400V)

MCB įmontuotas
Rekomenduojamas
maitinimo kabelis
Įvadas
Įkrovimo sąsaja

pasirinktinai*
3×4mm ,
2

Ne

3×6mm ,

5×4mm ,

5×6mm2,

varinis

varinis

varinis

2

varinis

2

L1/ N/ PE

L1/ L2/ L3/ N/ PE

IEC 62196-2, Type 2,

IEC 62196-2, Type 2,

1-fazės lizdas

3-fazės lizdas

* PASTABA: MCB suveikimo laikas ≤10 ms (@1500 A trumpojo jungimo srovė)

AC Elektromobilių Įkrovimo Stotelė
4.3.2.

Vartotojo instrukcija

Funkcijų aprašymai

Įkrovimo režimas

3 režimas

Įkrovimo valdymas

Vietinis: “Įkišti ir krauti” ar “Perbraukti kortele”;
Nuotolinis: išmaniojo telefono APP valdymas

Ekranas

44,3 colių LCD ekranas (rodoma įkrovimo srovė, įtampa, energija, įkrovimo
laikas, būsenos ir gedimų informacija ir kt.)

Ekrano šviesos

Ryšio sąsaja
Ryšio protokolas

4 LED lemputės, rodančios 4 būsenas: maitinimo, prijungimo, įkrovimo ir
gedimo.
Ethernet (RJ-45 sąsaja), WiFi (2.4GHz);
RS-485 (vidinė derinimo sąsaja)
OCPP 1.6J
Avarinio sustabdymo mygtukas, apsauga nuo viršįtampių, temperatūros

Apsauga

viršijimo, įtampos viršijimo ir (arba) sumažėjimo, srovės viršijimo,
įžeminimo apsauga

Įmontuotas

Taip，

apsauginis srovės

Įmontuotas B tipo RCD (kintamosios srovės 30 mA + nuolatinės srovės 6

skydas (RCD)

mA)

4.3.3.

Aplinkos sąlygos

Aukštis

≤ 2000m

Laikymo temperatūra

-40 ~ 75℃

Darbinė temperatūra

-30 ~ 55℃

Santykinė drėgmė

≤ 95%RH, be vandens lašelių kondensacijos

Vibracija

＜ 0.5G, be ūmios vibracijos ir smūgių

Įrengimo vieta

Patalpoje arba lauke, geras vėdinimas, nėra degių ir sprogių dujų
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4.3.4.

Mechaniniai parametrai

Grynasis svoris

≤ 9kg;

Išmatavimai

A×P×I = 410mm × 260mm × 140mm

Tvirtinimas

Ant sienos arba ant stulpo (montavimo stulpas neprivalomas)

Spalva ir medžiaga
IP saugos klasė

4.4.

≤ 10kg

Priekinis skydelis: juodos spalvos, grūdintas stiklas; galinis dangtelis:
metalinė plokštė: pilka, metalinė plokštė
IP65

Vardinė lentelė

Kairėje sieninės dėžutės korpuso pusėje yra vardinė lentelė, kurioje nurodytas įkrovimo stotelės
modelis ir specifikacija.

5. INSTALIAVIMAS
5.1.

Išpakavimas

5.1.1.

Komplektacija

Pakuotėje

vnt

AC EV Įkrovimo stotelė

1

RFID kortelė

2

Instaliavimo priedai (varžtai)

1 rinkinys

Instrukcija (el. versija)

1

Kokybės sertifikatas (el. versija)

1

5.1.2.

Patikrinimas ir patvirtinimas

Išpakuodami atidžiai patvirtinkite toliau nurodytus punktus:


Ar trūksta priedų pagal pakuotės sąrašą.



Ar transportavimo metu nėra jokių pažeidimų.



Ar mašinos vardinėje plokštelėje nurodytas modelis ir specifikacija atitinka užsakymo
reikalavimus..

AC Elektromobilių Įkrovimo Stotelė

▷

Vartotojo instrukcija

Jei randama kokių nors pažeidimų arba trūksta dalių, mašinos neįjunkite ir kuo
greičiau susisiekite su tiekėju..

▷

Pakuotės dėžę ir pakavimo medžiagas saugokite 1 mėnesį, kad jas būtų galima
naudoti ateityje.

▷

5.2.


Popierinę pakuotę galima perdirbti.

Paruošimas
Transportuodami ar perkeldami įkrovimo stotelę, atkreipkite dėmesį į toliau nurodytus
punktus, kad užtikrintumėte gaminio saugumą::
▷

Šis gaminys yra elektros įranga. Su juo reikia elgtis atsargiai, kad būtų išvengta
stiprios vibracijos ir smūgių.

▷

Gaminio priekinis skydelis yra stiklinis skydelis, kurio negalima naudoti kaip
įtemptos dalies pernešant.

▷

Įkrovimo stotelės negalima transportuoti velkant įkrovimo jungtį ir jos įkrovimo
kabel.



Siekiant užtikrinti ilgalaikį stabilų gaminio veikimą, rekomenduojama kiek įmanoma vengti
įrengti įkrovimo stoteles esant ekstremalioms oro sąlygoms, ypač žema arba aukšta aplinkos
temperatūra gali turėti įtakos įrengimo efektui dėl šiluminio plėtimosi ir šalčio susitraukimo..



Elektros maitinimo kabelis turi būti paruoštas. Norėdami pasirinkti maitinimo kabelį, žr. 4.3.2
punktą.



Vietos reikalavimai: Kai įkrovimo stotelė tvirtinama prie sienos, minimalūs erdvės reikalavimai
pateikti 5-1 pav.
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pav. 5-1 Minimalūs vietos reikalavimai tvirtinant ant sienos
Įkrovimo stotelę siūloma įrengti tokioje vietoje, kur yra gera ventiliacija, nėra tiesioginių saulės



spindulių, ji apsaugota nuo vėjo ir lietaus. Siekiant užtikrinti geras vėdinimo sąlygas, įkrovimo
stotį turėtumėte montuoti vertikaliai ir palikti pakankamai vietos..
Tvirtinimo įrankiai



Prieš montuodami kintamosios srovės elektromobilių įkrovimo stotelę, pasiruoškite bent šiuos
įrankius
Įrankis

1

2

Multimetras

Elektrinis smūginis
gręžtuvas

Nuotrauka

Pagrindinė paskirtis

Patikrinkite elektros jungtį ir
išmatuokite įtampą

Gręžkite tvirtinimo skyles sienoje
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3

Veržliaraktis

Varžtų tvirtinimui

4

Įstrižinės replės

Nupjauti kabelį

5

Laidų nuėmimo žnyplės

Laidų lupimas

6

Užspaudimo replės

Užspaudžiamas kabelio gnybtas

7

Kryžminis atsuktuvas

Varžtų tvirtinimui

5.3.

Įrengimo etapai

Įkrovimo stotelę ant sienos montuokite atlikdami toliau nurodytus veiksmus.


1 žingsnis: sumontuokite priedus

Kaip parodyta 5-2 pav. 5-2, gręžkite 4 10 mm skersmens ir 55 mm gylio montavimo skyles
atitinkamame aukštyje, išdėstytas 130 mm × 70 mm atstumu viena nuo kitos, ir tvirtinimo priedus prie
sienos pritvirtinkite į pakuotę įdėtu plečiamojo varžto pagalba.

pav. 5-2 priedų montavimas ant sienos


2 žingsnis: Pritvirtinkite prie sienos kabinamus priedus
Kaip parodyta 5-3 pav. 5-3, pritvirtinkite ant sienos kabinamus priedus prie sieninės dėžės 4
varžtais (M5×8).
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pav. 5-3 Priedų tvirtinimas prie sienos


3 žingsnis 3: laidų pajungimas
Kaip parodyta 5-4 pav. 5-4, laidų nuėmikliu nulupkite paruošto kabelio izoliacijos sluoksnį, tada
varinį laidininką įkiškite į žiedinio liežuvėlio gnybto užspaudimo sritį ir užspauskite žiedinį
liežuvėlio gnybtą užspaudimo replėmis..

pav. 5-4 Laidų nulupimas ir gnybtų užspaudimas
Pasiūlymai dėl kabelio dydžio pasirinkimo, kaip nurodyta toliau:
Gaminys

4

EV200085/ EV200092

Įtampa

32A

Įvesties
terminalai
L1/L2/L3/N/PE

Siūlomas kabelis

varinis, 5×6mm2

Kaip parodyta 5-5 pav. atidarykite gnybtų dangtelį, praveskite paruoštą maitinimo kabelį per
įvesties kabelio sąsają, prijunkite kiekvieną kabelį prie įvesties gnybtų pagal gnybtų etiketę..
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pav. 5-5 Įvesties maitinimo kabelio pajungimas

Prijungę įvesties maitinimo kabelį vėl uždėkite gnybtų dangtelį.
Pastaba: jei CMS prijungti reikia eterneto ryšio, per įvesties kabelio sąsają galite praleisti tinklo
kabelį su RJ-45 galvute ir prijungti jį prie tinklo sąsajos..


4 žingsnis: pritvirtinkite įkrovimo stotelę

pav 5-6 Pritvirtinkite sieninę dėžutę prie sienos

Kaip parodyta 5-6 pav., pakabinkite sieninę dėžutę ant sieninių pakabinamų priedų, tada
pritvirtinkite fiksavimo varžtus kairėje ir dešinėje pusėje, kad užbaigtumėte montavimą.
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6. NAUDOJIMAS
6.1.

Įjungimas

Sumontavę ir patvirtinę įkrovimo stotelės įrengimą, įjunkite maitinimo šaltinį. Užsidega indikatoriaus
"POWER" (maitinimas) lemputė ir įkrovimo stotis persijungia į budėjimo režimą..

6.2.
6.2.1.

Žmogaus-mašinos sąsaja
Apžvalga

Kaip parodyta 6-1 pav. įrenginyje yra sukonfigūruotos kelios žmogaus ir mašinos sąsajos.

① LED indikatoriai

④

Avarinio stabdymo mygtukas

② LCD ekranas

⑤

Įkrovimo jungtis

③ RFID skaitytuvas

⑥

Tuščias jungties lizdas

pav. 6-1 kintamosios srovės elektromobilių įkrovimo stotelės sąsajos su vartotoju

6.2.2.

LED indikatoriai

Skydelyje esantys LED indikatoriai naudojami įkrovimo stoties būklei nurodyti, o įvairios indikatorių
kombinacijos aprašytos toliau.
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Įtampa

Sujungimas

Įkrovimas

Klaida

Žalia

Žalia

Raudona

Geltona

1

Dega

Nedega

Nedega

Nedega

2

Nedega

Dega

Nedega

Nedega

3

Nedega

Mirksi

Nedega

Nedega

Paleidimas

4

Nedega

Nedega

Mirksi

Nedega

Įkrovimas

5

Nedega

Nedega

Nedega

Pastaba

Mirksi
pakaitomis

Budėjimo būsena
Kabelis teisingai
sujungtas

Klaida

Bet kurios būsenos maitinimo indikatorius mirksi, rodydamas, kad įkrovimo stotis keičiasi duomenimis
su CMS per tinklą..

6.2.3.

LCD ekranas

Įrenginyje sukonfigūruotas 4,3 colio LCD ekranas, kuris daugiausia naudojamas įvairiai įkrovimo
stoties būsenos informacijai rodyti, kaip matote 6-2 pav.


Piktogramos arba nurodymai kiekvienoje ekrano srityje

pav. 6-2 piktogramų ir instrukcijų rodymas
6-2 pav. yra trys sritys, kuriose rodomos piktogramos arba instrukcijos, o jų konkrečios reikšmės
nurodytos toliau:
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Simbolis

Paaiškinimas

Zona ①
1

Nėra

Išjungta arba nėra tinklo

2

Prisijungti prie maršrutizatoriaus per "Wifi

3

Keitimasis duomenimis su CMS per "Wifi

4

Prisijungti prie maršrutizatoriaus per Ethernet

5

Keitimasis duomenimis su CMS per Ethernet

Zona ②
6

Įkrovimo stotelės serijos numeris

Zona ③



7

Budėjimo režimas

Dabartinė įkrovimo stoties būsena

8

Sėkmingas prijungimas

9

Kraunama…

10

Įkrovimas baigtas

Baigtas, vadovaukitės ekrane pateiktomis

11

E-stop būsena

Paspaustas avarinio stabdymo mygtukas

12

Nepavyksta paleisti

13

Sistemos gedimas

Įkrovimo jungtis tinkamai prijungta prie EV
Įkrovimo būsena

Nepavyksta paleisti, vadovaukitės ekrane pateiktais
nurodymais
Gedimo būsena, vadovaukitės ekrane pateiktomis
instrukcijomis

Kaip parodyta pav. 6-3, įprasto įkrovimo proceso metu LCD ekrane rodomas 4 tipų vaizdas.
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pav. 6-3 Įprasto įkrovimo ekranas


Jei įkrovimo procesas nepavyksta arba įranga sugenda, LCD ekrane rodomas vaizdas
pavaizduotas 6-4 pav.

pav. 6-4 Gedimo būsenos rodymas

6.2.4.

RFID skaitytuvas

pav. 6-5 RFID kortelė
Paprastai įkrovimo stotyje standartiškai įrengtas RFID kortelių skaitytuvas, o įkrovimo procesą galima
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paleisti ir sustabdyti naudojant RFID kortelę (pavaizduota 6-5 pav.), sukonfigūruotą su pagrindiniu
įrenginiu. Čia atskirai neaprašoma speciali pritaikyta kortelės nuskaitymo funkcija..

6.2.5.

Avarinio sustabdymo mygtukas

Šis mygtukas naudojamas įkrovimui sustabdyti avariniu atveju. Bet kuriuo metu, kilus bet kokiai
avarinei situacijai (pvz., gaisrui, dūmams, neįprastam triukšmui, vandens antplūdžiui ir t. t.),
vadovaudamiesi prielaida, kad būtų užtikrintas asmeninis saugumas, paspauskite šį mygtuką ir
nedelsdami pasitraukite nuo įkrovimo stoties. Tada susisiekite su tiekėju.

6.2.6.

Įkrovimo jungtis ir tuščias lizdas

Kintamosios srovės elektromobilių įkrovimo stotelėje konfigūruojama 2 tipo įkrovimo jungtis. Kai
įkrovimo stotis yra budėjimo režime, įkrovimo jungtį įkiškite į tuščią lizdą, kad apsaugotumėte
įkrovimo jungtį..

6.3.

Parametrų konfigūravimas

Imant įkrovimo stoties parametrų konfigūravimą nešiojamuoju kompiuteriu kaip pavyzdį, jis
pristatomas taip (parametrų nustatymo mobiliuoju telefonu būdas yra panašus ir nebus kartojamas):


1 žingsnis: prisijunkite prie "WiFi" prieigos taško

Laikykite nešiojamąjį kompiuterį tokios būsenos, kad jis galėtų prisijungti prie "WiFi" karštųjų taškų.
Per dvi minutes po įjungimo įkrovimo stotelė suteikia "WiFi" prieigos tašką kaip prieigos įėjimą
parametrų konfigūravimui. Nešiojamojo kompiuterio "WiFi network" (WiFi tinklas) sąraše prijunkite
WiFi prieigos tašką, kurio pavadinimas panašus į "EVSE-12345678". Slaptažodžio prieigos taškui
prijungti nėra.

pav. 6-6 "WiFi" prijungimas "Windows" operacinėje sistemoje


2 žingsnis: prisijungimas prie nustatymų

Į "Google Chrome" arba "Microsoft Edge" adreso juostą įveskite 192.168.4.1, galėsite prisijungti prie
6-7 pav. parodyto EVSE KONFIGŪRAVIMO, o "Microsoft IE" negali prisijungti prie šio IP adreso.
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pav. 6-7 Prisijungimas prie EVSE CONFIGURATION


3 žingsnis: sukonfigūruokite savo EV įkrovimo stotį

Įveskite teisingą prisijungimo slaptažodį, kad patektumėte į 6-8 pav. parodytą puslapį. Dėl
prisijungimo slaptažodžio kreipkitės į tiekėją ir pirmą kartą pakeiskite naują slaptažodį. Kaip parodyta
6-8 pav. 6-8, šiame puslapyje nustatykite parametrus..
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pav. 6-8 EV įkrovimo stoties konfigūravimo parametrų nustatymas
Nustatę parametrus, spustelėkite mygtuką "SAVE" (Išsaugoti), kad parametrai būtų išsaugoti, ir
spustelėkite mygtuką "RESTART" (Paleisti iš naujo), kad įkrovimo stotis būtų paleista iš naujo ir
parametrai įsigaliotų. Puslapyje įveskite savo "WiFi" vardą ir slaptažodį. Įsigaliojus nustatymams,
įkrovimo stotelė gali prisijungti prie interneto per jūsų "WiFi".

6.4.

Įkrovimo pradžia

a)

Pastatykite elektromobilį į vietą, išjunkite ir stabdykite..

b)

Iš tuščio EV įkrovimo stotelės lizdo ištraukite įkrovimo jungtį.

c)

Kaip parodyta 6-9 pav. 6, įkiškite įkrovimo jungtį į EV kintamosios srovės įkrovimo lizdą, ir
įkrovimo stotelėje užsidegs šviesos diodas "Connect"

d)

"Plug and play" įkrovimo stotelės režimu, prijungus jungtį įkrovimo procesas prasidės
automatiškai.
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pav. 6-9 Įkiškite kištuką į EV lizdą
e)

Įkrovimo stotelės "swipe card" arba "scan QR code" režimu, įjungus įkrovimo jungtį,
vadovaukitės LCD ekrane pateikiamomis instrukcijomis, įkrovimo procesą galite pradėti
perbraukdami RFID kortelę arba nuskaitydami QR kodą.

pav. 6-10 LCD ekrano ekranas po prijungimo
▷

Jei norite nuskaityti QR kodą ekrane ir pradėti įkrovimą,
atsisiųskite ir įdiekite programėlę WE E-Charge APP. .

▷

Norėdami atsisiųsti "WE E-Charge" programėlę "Android"
telefonui, nuskaitykite dešinėje esantį QR kodą.

▷

Ieškokite "WE E-Charge" programėlių parduotuvėje APP
Store, kad įdiegtumėte "iOS" versijos programėlę. .

▷

APP naudotojo vadovą rasite APP RFQ.
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6.5.

Įprastas įkrovimo sustabdymas

a)

Įkrovimo stotelė automatiškai sustos, kai elektromobilis bus visiškai įkrautas.

b)

Įkrovimo stotelės "plug-and-charge" režimu įkrovimą galite sustabdyti rankiniu būdu taip:
paspauskite elektromobilio nuotolinio raktelio atrakinimo mygtuką, transporto priemonė
nustos įkrauti (reikalinga elektromobilio pagalba); jei įkrovimas nesustoja, galite pabandyti
tiesiogiai atjungti įkrovimo jungtį. Kai indikatorius "Charging" (Įkrovimas) išsijungia, įkrovimo
procesas baigtas..

c)

Įkrovimo stotelės "swipe card" režimu dar kartą perbraukite RFID kortelę, kai indikatorius
"Charging" išsijungs, įkrovimo procesas bus baigtas..

d)

Įkrovimo stotelės "nuskaityti QR kodą" režimu spustelėkite mygtuką "Stop" savo programėlėje,
įkrovimas bus nutrauktas..

e)

Kai įkrovimas baigsis, atjunkite įkrovimo jungtį ir vėl prijunkite prie tuščio įkrovimo stoties
lizdo..

6.6.
a)

Neįprastas įkrovimo sustabdymas
Avarinis sustabdymas: Bet kuriuo metu, kilus bet kokiai avarinei situacijai (pvz., gaisrui, dūmams,
neįprastam triukšmui, vandens pritekėjimui ir t. t.), siekdami užtikrinti asmens saugumą,
paspauskite raudoną įkrovimo stotelės mygtuką "Avarinis sustabdymas", kad sustabdytumėte
įkrovimo procesą..

b)

Priverstinis sustabdymas dėl gedimo: Priverstinis sustabdymas dėl gedimo, kurį inicijuoja
transporto priemonėje esantis įkroviklis.

c)

Automatinis gedimo sustabdymas：Gedimo sustabdymas, kurį inicijuoja įkrovimo stotelė.
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7. GEDIMŲ ŠALINIMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
7.1.

Gedimų šalinimas

Įkrovimo stotis automatiškai apsaugoma įvykus gedimui. Toliau pateikiama informacija apie gedimus
ir jų tvarkymo būdai.

Klaida
Nešviečia nei LED,

Klaidos kodas
－

nei LCD ekranas

Sprendimo metodas
 Patikrinkite, ar maitinimo šaltinis ir paskirstymas
yra normalūs;
 Patikrinkite, ar atšakos pertraukiklis suveikė, ir
pašalinę gedimą uždarykite pertraukiklį;
 Patikrinkite, ar sujungimas yra teisingas, jei laidas
nutrūksta, reikia tinkamai prijungti, kad laidas
būtų įtemptas.

LED šviečia, o LCD

－

ekranas nešviečia

 Gali būti, kad gedimo nėra, skystųjų kristalų
ekranas automatiškai išsijungs, kai įkrovimo
stotis yra budėjimo režime, o įkrovimo metu
skystųjų kristalų ekranas užsidegs;
 LCD jungiamasis laidas yra atsilaisvinęs arba LCD
yra pažeistas..

Gedimo LED

Kodas 11:

 Patikrinkite EV įkrovimo jungtį ir įkrovimo lizdą.

mirksi:

CP įtampos

 Atjunkite ir vėl prijunkite įkrovimo jungtį.

 1×lėtai, 1×greitai

anomalija

Gedimo LED

Kodas 12:

 Buvo paspaustas "E-stop" mygtukas.

mirksi:

Avarinis stabdymas

 Po gedimo šalinimo sukite mygtuką pagal

 1×lėtai, 2×greitai

laikrodžio rodyklę, kad iš naujo nustatytumėte.

Gedimo LED

Kodas 13:

mirksi:

Nepakankamos

 1×lėtai, 3×greitai

įtampos įvestis

 Patikrinkite, ar patikimai prijungtas įvesties
kabelis..
 Patikrinkite, ar įvesties įtampa nėra neįprasta.
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Klaida

Klaidos kodas

Gedimo LED

Kodas 14:

mirksi:

Viršįtampio įvestis

 1×lėtai, 4×greitai

Klaidos šalinimas
 Patikrinkite, ar teisingai prijungtas įvesties
kabelis.
 Patikrinkite, ar įvesties įtampa nėra neįprasta.

Gedimo LED

Kodas 15:

mirksi:

Apsauga nuo per

 1×lėtai, 5×greitai

didelės

 Patikrinkite, ar įkrovimo stotis uždengta arba
įrengta aukštos temperatūros aplinkoje.

temperatūros
Gedimo LED

Kodas 16:

mirksi:

Apskaitos gedimas

 Išjunkite ir iš naujo paleiskite įrenginį.

 1×lėtai, 6×greitai
Gedimo LED

Kodas 17:

 Patikrinkite, ar įkrovimo jungtis ir jos laidas nėra

mirksi:

Apsauga nuo

 1×lėtai, 7×greitai

nuotėkio

 Atkurkite ištraukę adapterį.

Gedimo LED

Kodas 18:

 Patikrinkite, ar įkrovimo adapteris ir jo kabeliai

mirksi:

Išvesties trūkumas

pažeisti arba drėgni..

nėra pažeisti arba drėgni.

 1×lėtai, 8×greitai
Gedimo LED

Kodas 19:

mirksi:

Išėjimo perteklinė

 1×lėtai, 9×greitai

srovė

 Patikrinkite, ar teisingai prijungta įkrovimo
jungtis..
 Patikrinkite OBC (elektromobilio integruotą
įkroviklį).

Gedimo LED

Kodas 21:

mirksi:

Per lėtas EV atsakas

 2×lėtai, 1×greitai

įkrovimo jungtis prijungta netinkamai.
 Atjunkite ir vėl prijunkite įkrovimo jungtį.

Gedimo LED

Kodas 22:

mirksi:

EV nepalaikomas

 2×lėtai, 2×greitai

 EV akumuliatorius yra pilnai įkrautas. Arba

 Šis EV neatitinka IEC standartų ir jo negalima
įkrauti.
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Klaidos kodas

Gedimo LED

Kodas 23:

mirksi:

Relės užstrigimas

Klaidos šalinimas
 Įrenginys yra pažeistas ir turi būti grąžintas į
gamyklą remontui.

 2×lėtai, 3×greitai
Gedimo LED

Kodas 24:

mirksi:

RCD klaida

 RCD yra pažeistas ir turi būti grąžintas į gamyklą
remontui.

 2×lėtai, 4×greitai
Gedimo LED

Kodas 25:

mirksi:

Įžeminimo

 2×lėtai, 5×greitai

gedimas

7.2.

 Įkrovimo stotis neįžeminta; reikia patikrinti
įvesties maitinimo kabelį.

Techninė priežiūra

Siekdami užtikrinti ilgalaikį stabilų įrangos veikimą, reguliariai (paprastai kas mėnesį) atlikite įrangos
techninę priežiūrą, atsižvelgdami į darbo aplinką..
a)

Įrangos prižiūrą turi atlikti specialistai.

b)

Patikrinkite, ar įranga yra gerai įžeminta ir saugi.

c)

Patikrinkite, ar aplink įkrovimo polių nėra galimų saugos pavojų, pavyzdžiui, ar šalia įkrovimo
stoties nėra aukštos temperatūros, korozijos arba degių ir sprogių daiktų.

d)

Patikrinkite, ar įvesties gnybtų sujungimo taškas turi gerą kontaktą ir ar nėra kokių nors
sutrikimų. Patikrinkite, ar kiti gnybtų taškai nėra laisvi.
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GARANTIJOS SUTARTIS
1.

Garantijos apimtis taikoma pačiam gaminiui.

2.

Garantijos laikotarpis yra 24 mėnesių. 3. Garantijos laikotarpiu bendrovė

nemokamai suremontuos gaminį, jei jis sugenda arba yra sugadintas (tai nustato
bendrovės techninis personalas), esant įprastam naudojimui.
3.

Garantinio laikotarpio pradžia yra gaminio pagaminimo data.

4.

Net ir garantiniu laikotarpiu, esant toliau išvardytiems atvejams, bus imamas tam

tikras techninės priežiūros mokestis.
① Įrangos gedimas dėl to, kad nesilaikoma naudotojo vadovo.
② Įranga sugedo dėl gaisro, potvynio, neįprastos įtampos ir pan.
③ Įrangos sugadinimas dėl to, kad gaminys naudojamas neįprastoms funkcijoms atlikti.
④ Įrangos sugadinimas dėl pašalinių medžiagų patekimo.
⑤ Įrangos sugadinimas dėl kitų žmogaus išorinių veiksnių.
5.

Paslaugų mokestis apskaičiuojamas pagal faktines išlaidas. Jei yra sudaryta kita

sutartis, pirmenybė teikiama sutarčiai.
6.

Garantiniu laikotarpiu būtinai saugokite šią kortelę ir parodykite ją techninės

priežiūros darbuotojams.
7.

Jei turite klausimų, kreipkitės į atstovą arba tiesiogiai į mūsų įmonę.

Popardaviminio aptarnavimo centras

