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1. Introduktion
Tack för att du har valt en produkt från SSL Energie GmbH. Denna SP CHARGE Väggbox har utvecklats speciellt för laddning av elfordon inom den
privata sektorn. Vi erbjuder en tillförlitlig laddningsinfrastrukturlösning för
elfordon, med olika utrustnings- och prestandavarianter. Med SP CHARGE
Väggbox
påbörjar vi framtidens hållbara mobilitet. Vårt fokus utgör
SP CHARGE EWS-boxen. Denna kommunikationsmodul övertar alla
styrnings- och signalfunktioner som krävs enligt IEC 61851-1 Läge 3 för
anslutning av ett elfordon (EF) till en kabelansluten försörjningsenhet
(EFSE). Under självförsörjande och systemintegrerad drift kan alla nödvändiga parametrar konfigureras via webbgränssnittet. Ytterligare funktioner
tillhandahålls av varianterna med förberedelse för optimerad laddning. I
kombination med SmartPvCharge eller ett annat inbyggt system kan det
säkerställas att elbilen endast laddas med överskott av PV-effekt om så
önskas.

OBS
SP CHARGE Väggbox levereras anslutningsklar.
Efter anslutning till försörjningsnätet inklusive
uppströms restströms- och ledningsskydd på plats,
och eventuellt en strömräknare, är SP-CHARGE
Väggbox redo för laddning av elfordon.

2. Säkerhets- och juridiska anvisningar
2.1 VARNINGSKONCEPT
Denna bruksanvisning innehåller anvisningar du måste följa för din personliga säkerhet och för att förhindra skador på egendom. Dessa markeras
med en varningstriangel. Anvisningar om skaderisk på egendom är markerade utan en varningstriangel. Beroende på risknivån visas varningarna
enligt följande.

FARA: Indikerar att dödsfall eller allvarlig kroppsskada
kommer att inträffa, om lämpliga försiktighetsåtgärder inte
vidtas.
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VARNING: Indikerar att det finns risk för dödsfall eller allvarlig kroppsskada, om lämpliga försiktighetsåtgärder inte
vidtas.
VAR FÖRSIKTIG: Indikerar att en lätt kroppsskada kan inträffa, om lämpliga försiktighetsåtgärder inte vidtas.
VAR FÖRSIKTIG: Indikerar att ett oönskat resultat eller tillstånd kan inträffa om de respektive instruktionerna inte följs.
VAR FÖRSIKTIG: Anger utan symbol att egendomsskador
kan uppstå om lämpliga försiktighetsåtgärder inte vidtas.

Om det finns flera risknivåer kommer varningen att gälla den högsta respektive nivån. Om en varningssymbol med triangelsymbol indikerar eventuell personskada kan varningen också innehålla en ytterligare indikation
på eventuell skada på egendom.

2.2 BEHÖRIG ELEKTRIKER
Installation och idrifttagning av P-CHARGE Väggbox får endast utföras av
en behörig elektriker i samband med denna dokumentation. Enligt DIN
VDE 0105-100:2009-10 3.2.3 avses med en behörig elektriker en person
som på grundval av sin yrkesutbildning, kunskap och erfarenhet samt sina
kunskaper om relevanta standarder, kan bedöma det arbete som tilldelats
hen och upptäcka eventuella faror.

2.3 ELEKTROTEKNISKT INSTRUERAD PERSON
Användning av SP CHARGE Väggbox får endast utföras i samband med
denna dokumentation av en elektrotekniskt instruerad person. Enligt
DIN VDE 0105-100:2009-10 3.2.4 är detta personer som har blivit instruerade av en behörig elektriker om de uppdrag som är anförda till dem och
eventuella faror vid ett felaktigt beteende, och som (om nödvändigt) har
informerats om och fått instruktioner om nödvändiga skyddsanordningar
och skyddsåtgärder.

2.4 VARUMÄRKESSKYDD
P-CHARGE® är ett registrerat varumärke från SSL Energie GmbH. Övriga beteckningar i denna bruksanvisning kan vara varumärken vars användning
av tredje part för egna ändamål kan bryta mot ägarens rättigheter.
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2.5 ANSVARSFRISKRIVNING
Även om innehållet i den här bruksanvisningen har förberetts noggrant,
övertar SSL Energie GmbH inget ansvar för aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som ges. Informationen
i bruksanvisningen kontrolleras regelbundet för korrekthet och uppdatering. Erforderliga korrigeringar kommer att ingå i efterföljande utgåvor.

2.6 SÄKERHETSANVISNINGAR

FARA
Fara på grund av elektrisk spänning
För att undvika allvarliga skador på spänningsförande delar,
koppla bort den elektriska utrustningen och SP CHARGE
Väggbox innan arbetet påbörjas. Beakta de 5 säkerhetsreglerna enligt DIN VDE 0105-100:2009-10 6.2.

VARNING
Prestanda- och personskydd
Den i SP CHARGE Väggbox integrerade säkringen tjänar som
skydd av enheten och är endast konstruerad för detta. Det
nödvändiga, separata lednings- och personskyddet per laddningspunkt måste säkerställas av installatören på plats.
I detta fall måste RCD IΔn ≤ 30 mA (vid 1-fasiga enheter en
RCD med minst Typ A och vid 3-fasiga enheter en RCD med
minst Typ B) och en uppströms kretsbrytare. Kretsbrytaren
ska ha åtminstone trippingskarakteristiken B och tolkas i
enlighet med väggbox-varianten.

VARNING
Kvävningsrisk
Laddning av gasbildande batterier inomhus
kan leda till kvävning. Enligt IEC 61851-1 måste tvångsventilationen hos kunden styras av väggboxen. En funktionsövervakning av kundens tvångsventilation är ej möjlig genom
SP CHARGE Väggboxen och den integrerade P-CHARGE
EWS-boxen.
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OBS
Vid installation av lednings- och restströmsskyddsanordningar i den elektriska uppströmsförsörjningen måste byggnadsinstallationens selektivitet beaktas.

VAR FÖRSIKTIG
Upphävande av tillverkarens garanti på grund av otillåtna
ändringar av enheten
Det är ej tillåtet att göra ändringar på enheten. Underlåtenhet att följa detta kommer att upphäva tillverkarens garanti.

VAR FÖRSIKTIG
Skador på kommunikationsmodulen
Monterings- och underhållsarbete som görs i direkt
anslutning till P-CHARGE EWS-boxen, måste alltid ske med
ESD-utrustning. Elektriska urladdningar kan skada modulens
interna komponenter.

2.7 AVSEDD ANVÄNDNING

VARNING
Den kabelbundna anslutningen mellan elfordonet och SP
CHARGE-väggboxen får inte utökas med en extra förlängning
av laddningskabeln, genom en laddningskontakt
och en laddningskoppling, eller en andra laddningskabel. På
samma sätt är det förbjudet att använda adapterkontakter
för att ansluta en fordonskoppling till laddningskontakten.

VARNING
Denna SP CHARGE Väggbox får endast användas för de
tillämpningar som anges i den relevanta tekniska dokumentationen. Den pålitliga driften av SP CHARGE Väggbox förutsätter korrekt lagring, installation, montering, installation,
idrifttagning, drift och underhåll
samt korrekt transport. De respektive anvisningarna i dokumentationen måste följas.
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3. Leveransomfattning
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3.1 CHECKLISTA FÖRPACKNINGSINNEHÅLL
Kontrollera leveransen för fullständighet omedelbart efter mottagandet.
Följande artiklar måste ingå vid leveransen av varje SP CHARGE Väggbox.

Styrelement
IEC 62196-2 Laddningskabel
(andra varianter skiljer sig därefter)
Laddningskabel, längd ca 5 m
Kabelupphängning
Monteringspunkter

Bild 1: Exteriör bild på väggboxen
(Variant Väggbox med IEC 62196-2 Typ 2 Laddningskabel)

SP CHARGE Väggbox
Panheadskruvar 6 x 50 mm TX30 A2
Expanderbult S8 grå 8 x 40 mm
Tätningsbricka med EPDM-beläggning 8,4 x 16 A2
Plåtskruv TX 3,5 x 16 Hexalobulär med krage; rostfritt stål svart
Borrmall 1:1
Bruksanvisning
Kretsschema

1x
4x
4x
4x
2x
1x
1x
1x

4. Allmänt
4.1 ÖVERSIKT OCH MONTERING AV VÄGGBOXEN
De yttre synliga komponenterna i SP CHARGE Väggboxen i översikt (Bild 1).

4.2 STYRELEMENT
Förklaring av de enskilda styrelementen eller knapparna på väggboxen
(Bild 2).

Knapp












Typskylt
Knapp 1
Knapp 2
Knapp 3
Laddningsuttag IEC 62196-2 Typ 2

Bild 2: Styrelement för väggboxen
(Variant Väggbox med laddningsuttag IEC 62196-2 Typ 2)
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Benämning

Funktion

Knapp 1
Startknapp
Startar laddningen
Knapp 2
Stoppknapp
Avslutar laddningen
Knapp 3
Optimerad laddning1
Startar laddningen 		
		
”Optimerad laddning"*
						
Tabell 1: Förklaring av styrelementen
* ”OPTIMERAD LADDNING”:
Genom funktionen ”Optimerad laddning” kan laddningsprocessen styras
av fasta parametrar. I förbindelse med SmartPvCharge eller något annat
inbyggt system, kan elektriska fordon om så önskas endast laddas med
PV-överskottsström. På samma sätt kan laddnings- respektive fleet management och andra systemimplementeringar realiseras med hjälp av LAN
eller ett seriellt gränssnitt. För implementeringar tillhandahåller SSL Energie
GmbH gärna det nödvändiga protokollet på begäran.

1 Denna funktionalitet är endast möjlig vid en aktiv serveroperation
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4.3 TYPSKYLT
Följande viktiga uppgifter finns på typskylten (Bild 3). Tillgång till typskylten får du genom att ta bort locket. Borttagning av locket beskrivs i kapitel
5.2.1.

261020-504
261020-704
261020-804
261020-703
261020-803

261020-504
4.4 ELEKTRISKA KOMPONENTER
261020-704

261020-804
261020-703
4.4.1 MONTERING AV VÄGGBOXENS
STÖDENHET
261020-803
Följande diagram ger en översikt över de elektriska komponenter som
används för enhetshållaren. Genom att ta bort locket
20500100260
och öppna höljet får du tillgång till enhetshållaren och de enskilda komponenterna (Bild 4).

20500100259

EN61439-7

4.4.2 MÖJLIGA LADDNINGSKABLAR/LADDNINGSUTTAG
SP CHARGE Väggbox finns tillgänglig i olika utföranden. Du kan välja mellan
laddningskabel typ 1, laddningskabel typ 2 och laddningsuttag typ 2.

Bild 3: Typskylt
(Typskylt beroende på variant)

261020-504
261020-704
261020-804
261020-703
261020-803

261020-504
LADDNINGSKABEL IEC 62196-2 TYP 1
261020-704
• Laddningsström: upp till 261020-804
20 A
• 4-polig: P+N+PE+CP
261020-703
• Uteffekt: upp till 4,6 kW 261020-803

20500100261


20500100262






EN61439-7

EN61439-7

LADDNINGSKABEL IEC 62196-2 TYP 2
• Laddningsström: max. 32A
• 7-polig: 3P+N+PE+CP+PP
• Uteffekt: upp till 22 kW

EN61439-7





261020-504 
261020-704
261020-804
261020-703
261020-803

LADDNINGSUTTAG IEC 62196-2 TYP 2
• Laddningsström: max. 32A
• 7-polig: 3P+N+PE+CP+PP261020-504
• Uteffekt: upp till 22 kW 261020-704
261020-804
261020-703
261020-803

EWS-box
20500100263
Fästpunkter för basplattan
till höljets bakvägg
Kablage
Kabelinföring inbyggd
EN61439-7
Laddningskontaktor
Anslutningsterminaler hos kunden för ventilation
Huvudanslutningsterminaler
Enhetsskydd EWS (finsäkring, märkström 6,3 A,
Märkspänning 250 V, glasrörssäkring enligt EN 60127-2-3)
Bild 4: Exempel på elektriska komponenter - Med förbehåll för tekniska ändringar
(elektrisk basplatta för väggboxen
med laddningsledning IEC 62196-2 Typ 2 till 32 A)
261020-504









261020-704
261020-804
261020-703

20500100264

EN61439-7

261020-504
261020-704
261020-804
261020-703
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4.4.3 KOMMUNIKATION VIA EWS-BOXEN
Kommunikationen mellan SP CHARGE Väggboxen och elfordonet sker med
hjälp av den integrerade P-CHARGE EWS-boxen.
Kommunikationsmodulen EWS-boxen övertar alla styrnings- och rapporteringsfunktioner, som krävs enligt IEC 61851-1 Läge 3 för anslutning av ett
elfordon (EV) till en kabelbunden strömförsörjningsenhet (EVSE). För autark
och systemintegrerad drift kan alla nödvändiga parametrar konfigureras
via HTML-sidan.

4.4.3.1 TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Märkspänning

230 V

Märkfrekvens

50 Hz

Strömförbrukning

3,5 W (max.)

Låsbart manövreringsorgan

2 x 12 V / 3 A

Elkraft

AC-15 2 x 300 VA

Omgivningstemperatur (Drift)

-25 bis 70 °C

Relativ luftfuktighet

< 93%

Överspänningskategori

II

Skyddstyp

IP20

Hölje

6 TE DIN-bärskena 35 mm

4.4.3.2 ANSLUTNINGSTERMINALER OCH TERMINALTILLDELNING
För påfallande underhållsarbete visas terminaltilldelningen och anslutningsdiagrammet för EWS-boxen nedan.

VARNING
VVS- och kabeldragningsarbeten
Arbete på kablar och ledningar i P-CHARGE-väggboxen får
endast utföras av utbildad, behörig personal.

VARNING
Elektrostatisk urladdning (ESD)
Vid arbete på EWS-boxen eller andra elektriska komponenter
i väggboxen måste lämpliga ESD-säkerhetsåtgärder vidtas
för att förhindra skador på elektriska komponenter.
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Warnung
Elektrostatische Entladung (ESD)
Bei arbeiten an der EWS-Box oder anderen elektrischen Bauteilen in der
Wallbox Mono sind entsprechende ESD-Sicherheitsmaßnahmen zu
treffen um eine Beschädigung elektrischer Bauteile vorzubeugen.




Konfigurationsbrücken (Jumper)
De mest relevanta terminalbeteckningarna förklaras mer detaljerat nedan.
Anschluss EF1

I händelse av en nödvändig stängning eller lossning av kontaktanslutningar, i form av skruvplintar eller kontaktanslutningar på EWS-boxen, måste
motsvarande linjer vara märkta för att förhindra en felaktig återanslutning
av ledningarna.
NÄTANSLUTNINGSTERMINAL, SKYDDSANSLUTNINGSTERMINAL





FARA
Särskild försiktighet och uppmärksamhet bör iakttas vid
montering till nätanslutningsterminaler, eftersom dessa kablar måste uppfylla kraven för att arbeta med farlig spänning.
Netz-Klemme 230V AC (L1)
Därför får alla monteringsarbeten på dessa terminaler endast
Schütz-Klemme
Schnittstellen RS232/ RJ45 utföras av kvalificerad personal och endast i spänningsfritt
tillstånd, i enlighet med DIN/VDE-föreskrifter.

 Konfigurationsbryggor (jumper)
 Anslutning EF1
Im nachfolgenden werden die relevantesten Klemmenbezeichnungen noch einmal genauer
 Nätverksterminal 230 V AC (L1)
erläutert.
Im Falle eines nötigen Abschließens oder lösen von Steckverbindungen, in Form von
 Kontaktorterminal
Schraubklemmen
oder Steckverbindungen an der EWS-Box sind die entsprechenden Leitungen zu
 Gränssnitt RS232/RJ45
X101 - NÄTANSLUTNINGSTERMINAL (STRÖMFÖRSÖRJNINGSTERMIbeschriften, um einen fehlerhaften Wiederanschluss der Leitungen vorzubeugen.

X102

NAL): Nätanslutningen görs via nätanslutningsterminalen (L1/N/PE) för
EWS-boxen samt för kontaktorkopplingarna och ventilationskopplingen.
X102 – KONTAKTORTERMINAL: Skyddsspolarna är anslutna via EWS-boxen. Det måste säkerställas att en nominell last på max. 300 VA (AC-15) kan
kopplas på för varje elfordon
(EV). Fläktanslutningen kopplas på via kontaktor/relä, vilket gäller lika för
båda EF.

X101

15











Skyddsledare (PE)
Neutraliseringsledare (N)
Fas (L1)
Skyddsfläkt
Kontaktor EF2
Kontaktor EF1

Anschluss EF





VAR FÖRSIKTIG
Anslutningarna i skyddsterminalen X102 är endast avsedda
som anslutning för laddare resp. fläktkontaktor och får under
inga omständigheter användas för transport av last till EV!

ANSLUTNING EV: EWS-boxen kan i princip försörja 2 elektriska fordon
(EV) oberoende av varandra. EV 1 är ansluten via X401 och EV2 via X402.
Anslutningarna för båda elfordonen är identiska. I SP CHARGE Väggboxen
används anslutningsplatsen
Die EWS-Box ist grundsätzlich
in der Lage, 2X401 för laddningsstyrningen av elfordonet.

Elektrofahrzeuge (EF) unabhängig voneinander
zu versorgen. Dabei wird EF 1 über X401 und
EF

2

über

X402

angeschlossen.

Die

Anschlüsse für beide EF sind identisch.
In der P-CHARGE Wallbox Mono wird der
Steckerplatz X401 für die Ladesteuerung des
EF verwendet.
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KOPPLINGSSCHEMA FÖR ETT GRENUTTAG (X401): (För anslutningen
X402 är kopplingsschemat för grenuttaget analogt). Kopplingsschemat
visar alla kontaktanslutningar. Följande tabell visar de ockuperade slitsarna
på grenuttaget. Kopplingsschemat varierar beroende på P-CHARGE Väggbox-versionen.

Exempel Kretsschema
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X201

X202



RS 232
Ethernet

Funktion - anslutningsplats

Kabelfärg

Används i följande
artikelnr.:

1

Låsning +

Röd

2

Låsning -

Svart

261020-703
261020-803

3

Låsningsåterkoppling

Blå

4

+12 V

Röd

Alla

5

LED1

Grå

Alla

6

LED2

Rosa

Alla

7

LED3

Ljusblå

Alla

8

LED4

9

Anslutning (PP)

10

Aktiv strömräknare S0-

11

Knapp 1

Grön

Alla

12

Knapp 2

Brun

Alla

13

Knapp 3

Svart

Alla

14

Knapp 4

15

Laddningskontaktor-Återkoppling

16

FI-brytare-Återkoppling

17

PE (GND)

Mörkblå

Alla

18

Control Pilot (CP)

Röd

Alla

Används ej
Vit

Alla
Används ej

Används ej
Orange

Alla
Används ej

KOMMUNIKATIONS-GRÄNSSNITT: De inbyggda kommunikationsgränssnitten ger åtkomstkontroll, lokal styrning av konfigurationsinställningar
och integration av modulen i ett befintligt globalt styrsystem. Ledningarna
måste vara försedda med lämpliga stickkontakter, inklusive klicklås som
förhindrar oavsiktlig frånkoppling. Kablarna får inte föras över sidan med
nätverksterminalerna.

X901




PINkod

X201 - PC-KONFIGURATION: Både systemrelevanta inställningar och
permanenta statusfrågor kan göras via den här anslutningen.
X901 - ETHERNET: Ethernet-anslutningen stödjer överföringar enligt
10/100BASE-T och har före leveransen en tilldelad MAC-adress. IP-adressen
är förinställd (192.168.0.1) och kan ändras via konfigurationen (ingen DHCP).
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KONFIGURATION MED HJÄLP AV KONFIGURATIONSBRYTARE (JUMPER):
Kommunikationsmodulen har några omkopplare som användaren kan
ställa in för att begränsa maxladdningsströmmen, utföra en IP-återställning
eller ändra PC-COM till kommunikationsgränssnittet X201. Jumpern måste
ställas in före start, så att den känns igen. Modulen kan före starten tilldelas
en viss strömförsörjning och användas för flera fördefinierade områden.
Större stift avlägsnas enligt den maximala ströminställning före leveransen,
för att undvika feljusteringar hos kunden och för att förhindra fordonsskador på laddningsenheten.
LADDNINGSSTRÖM: EWS-boxen kan tilldelas en specifik strömleveransförmåga. Detta görs med hjälp av jumpers, som måste ställas in innan
modulen startas så att den känns igen.



IP-ÅTERSTÄLLNING: Om du tar bort jumpern under drift återställs den
förinställda IP-adressen till fabriksinställningen 192.168.0.1.
PC-COM: Inställningen av jumpern tvingas av den lokala styrningen via
PC-gränssnittet X201. Detta gör att programuppdateringar kan utföras på
EWS-boxen.








IP-återställning
PC-COM
Laddningsström 20 A
Laddningsström 32 A
Laddningsström 63 A
Laddningsström 13 A
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VAR FÖRSIKTIG
Kommunikationsmodulen kan inte jämföra systemets nuvarande kapacitet med de inställda bryggorna. Användaren
ansvarar för att hens system uppfyller alla nödvändiga krav.
Uppgiften för lägesbryggorna är justering av en ansluten
kabel med möjligheterna för det utförande systemet.
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4.5 TEKNISKA SPECIFIKATIONER VÄGGBOX (BEROENDE PÅ VARIANT)
FÄRGER
•
Korpus RAL 9003
•
Front RAL 9003 och RAL 6018
•
Individuella färger erbjuds på begäran
MÅTT/VIKT
•
B x H x D: ca 278 x 403 x 171 mm (utan laddningskabel och kontakt)
•
Djup med laddningskabel: ca 236 mm
•
Vikt (beroende på variant): ca 4,8 kg (min.), 7,2 kg (max.)
INSTALLATION OCH MONTERING
•
Väggmontering
•
Rekommenderad monteringshöjd: ca 1250 mm
•
Kabelföring ytmonterad och inbyggd
- ytmonterad ovanifrån
- inbyggd underifrån
•
Lämplig för inomhus- och utomhusbruk
•
Anslutningsterminaler: max. tvärsnitt 5 x 6 mm² (Cu)
ELEKTROTEKNISKA DATA
•
Märkström konfigurerbar: 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A
•
Nätfrekvens: 50 Hz
•
Märkspänning: 230/400 V AC
•
Anslutningsterminaler: 6 mm² (L1,L2,L3,N och PE)
•
Skyddstyp: IP54
•
Överspänningskategori: III
•
Slagtålighet: IK10
•
Anslutningsmöjlighet för ventilation hos kunden
•
Restström- och strömskydd på plats
•
Laddningsmetod enligt IEC 61851-1 (Läge 3)
•
Ethernet-anslutning (RJ45)
•
Driftsstatus via LED i knapparna
MILJÖKRAV
•
Driftstemperatur: -25 °C till +65 °C
•
Omgivande lufttryck: 860 hPa till 1060 hPa
•
Omgivande luftfuktighet: 5 % till 95 %
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Laddningseffekt till 13,9 kW

Laddningseffekt till 22 kW
Laddningseffekt till 22 kW

Laddningseffekt till 4,6 kW

Laddningsström till 32 A

Laddningseffekt till 13,9 kW

x

Laddningseffekt till 13,9 kW

x

x

Laddningseffekt till 22 kW

Laddningseffekt till 4,6 kW

Laddningsström till 32 A

Laddningsström till 20 A

x

x

x

Laddningseffekt till 4,6 kW

Artikelnr.
261020-703
261020-803

x

Laddningsström till 32 A

Artikelnr.
261020-704
261020-804

x

x

Laddningsström till 20 A

Artikelnr.
261020-504

Laddningsström till 20 A

4.6 TEKNISKA SPECIFIKATIONER VÄGGBOX (BEROENDE PÅ VARIANT)

x

5. Montering
5.1 NÖDVÄNDIGT MONTERINGSMATERIAL
För en korrekt installation av väggboxen rekommenderas följande monteringsverktyg:
•
Skruvmejsel Torx TX 30
•
Skruvmejsel Torx TX 25 (längd min. 10 cm)
•
Skruvmejsel Torx TX 20
•
Krimptång för trådändarhylsor
•
Avdragartång
•
Sidavbitare
•
Helisolerad stjärnskruvmejsel
•
Helisolerad skruvmejsel
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5.2 FÖRBEREDELSE FÖR MONTERING
5.2.1 FÖRBEREDELSE AV VÄGGBOX
För att göra detta, ta först bort locket/frontpanelen på väggboxen. Locket
som ska avlägsnas indikeras på Bild 5 av en röd streckad linje.

Bild 5: Ta bort locket 1

Bild 6: Ta bort locket 2

Ta tag i locket på undersidan av väggboxen och dra
detta framåt (Bild 5). Frontpanelen är avtagbar och ansluten till väggboxhöljet via två plastlås
i nedre änden. Nu kan höljeslocket lyftas uppåt (Bild 6). I nästa steg ska 6
skruvar (Bild 7), som ansluter väggboxens kropp med basplattan, avlägsnas
med en Torx TX 25-skruvmejsel (minsta längd 10 cm). Därefter kan väggboxens kropp avlägsnas framåt.

5.3 MONTERING/ANSLUTNING AV VÄGGBOX
Om du monterar väggboxen på basen avsedd för P-CHARGE Väggbox,
fortsätt då med punkt 5.4.

Bild 7: Höljeskruvarnas
position

5.3.1 FÖRBEREDELSE FÖR MONTERING/ANSLUTNING
Om elnätet och/eller dataanslutningen(arna) är installerade i vägglådan
måste väggboxens basplatta vara förberedd. Kabelinföringen måste göras
på översidan av väggboxen. För detta ändamål är tre bussningar möjliga i
basplattan, vars mittpunkt fixeras av vardera ett litet centralt hål.
Det måste dock alltid säkerställas att skyddsnivå IP54 (skydd mot vattenstänk på alla sidor och damm i skadliga mängder) upprätthålls efter installationen av kabelskruvanslutningarna. Monteringen av skruvanslutningarna
måste utföras i enlighet med detta.

Bild 8: Exempelbild - Position
Basplatta och enhetshållare

FÖRFARANDE FÖR BEREDNING AV INFÖRINGARNA
1.
Bestäm placering och antalet införingar.
2.
Bestäm skruvanslutningarnas storlek (M16, M20, M25 eller M32).
3.
Ta bort enhetshållaren med de elektriska kablarna.
För att göra detta, lossa de 6 fästskruvarna med en Torx TX 20-skruvmejsel eftersom de ansluter basplattan med höljets bakre vägg (Bild 8).
4.
Förborrningen av öppningarna som ska skapas rekommenderas att
utföras med hjälp av spiralborr.
5.
Öppningarna görs (max M32 i mitten och M25 till vänster
såväl som till höger) med hjälp av en stegborr.
6.
Montering av de önskade kabelförskruvningarna
(M16, M20, M25 eller M32).
7.
Montera sedan enhetshållaren på basplattan igen, genom att skruva i
de lossade skruvarna (punkt 3).

Bild 9: Positionsvy av de planerade ytmonterade införingarna
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5.3.2 MONTERING AV VÄGGBOX
Före monteringen av SP CHARGE Väggbox måste positionen fastställas.
Observera måtten på väggboxen.
H

Höjd H

T1

B

Bild 11: Mått Väggbox Sidovy
Laddningsuttag

Bild 10: Mått Väggbox
Frontvy

403 mm

Bredd B

278 mm

Djup med laddningsuttag D1

171 mm

Djup med laddningskabel D2

236 mm

Erforderlig monteringshöjd: Laddningspunktens mitt ca 1 250 mm över FFB
(färdigt golv); se Bild 13.
Den exakta positionen för matarledningarna vid dold installation anges
på Bild 14 samt på borrmallen som ingår i leveransomfattningen. Monteringsplatsen ska väljas så att den är nära till hands för användaren. Den
standardmässiga kabellängden (ca 5 m) för SP CHARGE Väggbox (EVSE) och
positionen för laddningsuttaget på elfordonet (EV) ska beaktas.

5.3.3 MONTERING AV VÄGGBOXENS BASPLATTA
1.
Justera och fixera den medföljande borrmallen vertikalt i önskat läge.
2.
Efter markering av borrhålen kan borrmallen avlägsnas. Därefter skapas hålen, med diametern 8 mm. Borrhåldjupet ska enligt pluggtillverkaren vara minst 55 mm.
3.
Införing av matarledningar
a) Ytmontering: För in matarledningarna i skruvanslutningen (fixera
skruvanslutningen först efter montering av bakväggen)
b) Inbyggd montering: För in matarledningarna genom bakväggen.
För detta ändamål måste bussningarna installeras korrekt på
de erforderliga membranmantlarna.
4.
Skruva fast väggboxens basplatta med tätningsbrickorna och panheadskruvarna 6 x 50 mm TX20 A2 på ett stoppinriktat sätt i enlighet
med murverket.
5.
Anslutning av matarledningen till de därför avsedda huvudanslutningsterminalerna X1 på plats.

T2

Bild 12: Mått Väggbox Sidovy
med ansluten laddningskabel

1250 mm

403 mm

278 mm

Bild 13: Monteringshöjd
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VARNING
Detta arbete får endast utföras av en behörig elektriker! Fel
på den neutrala ledningen kan leda till att enheten förstörs!
Det är viktigt att beakta en lämplig dimensionering av anslutningskabeln. Dimensioneringen av anslutningskabeln beror
på typ av installation, kabellängd, laddningseffekt (väggboxen) etc. och kan därför inte specificeras som standard.
Anslutningskabeln måste säkras så att den inte kan släppa
från anslutningsterminalerna. Anslutningsledningen måste
vara så kort som möjligt för att förhindra kontakt mellan
några ledande anslutningar, men så lång som nödvändigt för
att säkerställa ett adekvat ledningsskydd.







6.


VARNING
Anslutningarna i skyddsterminalen X102 är endast avsedda
som anslutning för laddare resp. fläktkontaktor och får under
inga omständigheter användas för transport av last till EV!

Bild 14: SP CHARGE Väggbox Borrmall







2 x fästpunkter för väggmontering upptill
Genomföring Dataledning
Genomföring Matarledning
Styrning av ventilationen på plats
2 x fästpunkter för väggmontering nedtill

Eventuellt kan nu en LAN-anslutning till Ethernet-porten (X301) i
EWS-boxen etableras. Anslutningen för byggnadens ventilation
kan också göras på anslutningsterminalen X3 (se kretsschema) på
EWS-boxen.

7.

Se till att alla ledningar är avlastade och att isoleringsreglerna följs. I
väggboxen finns ytterligare fästpunkter för kabeldragningen (med
kabelband).
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5.4 MONTERING AV VÄGGBOX MED HJÄLP AV BAS/FOT

330 mm

32,5 mm

265 mm

265 mm

20

20

Bild 15: Mått på basen
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Bas/fot
222 mm

32,5 mm

76 mm 76 mm

73 mm 73 mm

330 mm

222 mm

Ø 13 mm

Ø 13 mm

1294 mm
222 mm

Dubbelbas/fot 222 mm

1294 mm

914 mm
914 mm

1294 mm

1294 mm

5.4.1 MåTT P-CHARGE VÄGGBOX BAS
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5.4.2 FUNDAMENT OCH MONTERING AV BASEN
För att montera SP CHARGE Väggbox på basen, måste först ett lämpligt
dimensionerat betongfundament för basen skapas: Beakta lokala förhållanden som markkvalitet, grundvattennivå, frostdjup mm.
Innan du lägger grunden ska du förbereda alla nödvändiga anslutningskablar (spänningsförsörjningsledning nätverkskablar, jordledare för basen
etc.) på den planerade installationsplatsen.

Krav på betongfundamentet:
Konstruktionen av betongfundamentet (dimensionering och produktion)
är platsproducentens ansvar. Följande värden är endast rekommendationer
som kan övervägas.

OBS
Följande dimensioneringsförslag från SSL Energie GmbH
måste anpassas till de lokala förhållandena när man skapar
betongfundamentet.

•
•
•
•
•
•

Längd: 60 cm
Bredd: 60 cm
Djup: min. 30 cm beroende på frostdjup
Betong C25/30, min. förstärkning Q335A kantad
Betongtäckning 6 cm
Ankarbultar ”Fischer FAZ II 8 / 10 A4“

•

Basen på SP CHARGE Väggbox får endast monteras på ett vågrätt,
jämnt och tillräckligt stabilt underlag.
De lagda ledningarna (matarledning, jordledare för basen, nätverkskabel) ska skyddas mot skador under fundamentets uppbyggnad,
med hjälp av lämpliga medel (flexibelt tomrör, kabelskyddsslang etc.).
Det använda skyddsmedlet ska ha en överskottslängd på ca 25 cm
över betongfundamentet.
Alla matarledningar ska föras ut ur betongfundamentet från mitten
För den elektriska anslutningen av P-CHARGE-väggboxen ska matarledningarna ha en överskottslängd på ca 1,50 m.

•

•
•
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5.4.3 MONTERING AV VÄGGBOXENS BASPLATTA
Efter färdigställningen av ett lämpligt fundament och installation av basen
kan monteringen av SP CHARGE Väggboxen utföras. För detta bör SP CHARGE Väggboxen redan ha förberetts enligt beskrivningen i kapitel 5.2.

Skapa lämpliga, professionella genomföringar för matarlinjerna på
membranmantlarna på baksidan
av SP CHARGE Väggboxen.
Tillhörandet för respektive
genomföring visas på bild 14
(punkterna 2, 3 och 4).
För matarledningarna genom de
skapade genomföringarna.

Nu kan SP CHARGE
Väggbox installeras med de 4
gängbultarna M8 x 1,25 x 25 mm
på monteringsplattan på basen.
Skruva fast väggboxen enligt
anvisningar med lämpligt monteringsmaterial (4 st brickor och 4
st muttrar M8 som ingår i basens
leveransomfattning) på basens
monteringsplatta.
Vridmoment: 10 Nm

Bild 16: Monteringsplatta för basen
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1. Anslutning av matarledningen
på plats för spänningsförsörjning
till de därför avsedda huvudanslutningsterminalerna X1 (se
måtten för matarledningen i
kapitel 5.5)
2. Eventuellt kan en LAN-anslutning göras till Ethernet-porten
(X301) i EWS-boxen (se Inställning
av nätverksanslutningen i kapitel
6.1)

Bild 17: Exempel - Elektrisk anslutning Väggbox

Se till att alla ledningar är avlastade och att isoleringsreglerna
följs. I väggboxen finns ytterligare
fästpunkter för kabeldragningen
(med kabelband).

Bild 18: Variant SP22L-904
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5.5 ELEKTRISK ANSLUTNING AV VÄGGBOXEN
Väggboxens elektriska anslutning måste motsvara olika krav beroende på
version och respektive ansluten belastning.

OBS
För följande information om elinstallationen
av SP CHARGE Väggbox handlar det om rekommendationer
från SSL Energie GmbH. Dessa måste kompletteras avseende
de respektive landspecifikationerna och standarderna eller
anpassas vid behov.

OBS
De tekniska anslutningsvillkoren (TAB) hos respektive nätoperatör med avseende på obalanserad belastning måste följas.

5.5.1.1 JORDFELSBRYTARE TYP B
Om belastningsegenskaperna med avseende på möjliga likströmsströmmar > 6 mA inte är kända, måste åtgärder vidtas för att skydda förekomsten av likströmsströmmar, t.ex. genom att använda en restströmsenhet
(RCD) från Typ B, se DIN VDE 0100-722 (VDE 0100-722):2012-10. I detta syfte
rekommenderar vi användning av en så kallad "universell strömkänslig"
jordfelsbrytare (FI). Denna ”Typ B FI“ ingår ej i väggboxen och måste realiseras i uppströmshusinstallationen. Vi rekommenderar användning av Typ B
FI’s ABB F204 B+40/0,03 eller liknande.

24 | 48

Bruksanvisning Status 01/2018

5.5.1.2 LEDNINGSSKYDDSBRYTARE (LS-BRYTARE)
En säkring måste väljas i enlighet med väggboxen som ska installeras. Följande tabellutdrag från DIN EN 60898-1 bilaga 1 (VDE 0641-11 bilaga 1) ska
fungera som ett hjälpmedel vid val av LS-brytare. LS-brytaren måste alltid
anpassas till rådande förhållanden på installationsplatsen.

Steg
nr.

Storlekar
som
ska undersökas

Parametrar
som påverkar

Gränsvillkor som Urvalsguide
ska definieras

1

Nödvändigt
tvärsnitt

Installationsmetod

Avsedd
driftström via
ledning Ib

DIN VDE 298-4
(VDE 0298-4),
Tabell 3

Installationsmetod Antal
belastade ledare
Omgivningstemperatur

2

Från 30 °C
avvikande
omgivningstemperatur

DIN VDE
0298-4
(VDE 0298-4),
Tabell 17 för
PVC-isolerade
kopparledare

Ackumulering
Korrektionsfaktor för
tillåten strömkapacitet

Antal installerade ledningar

DIN VDE
0298-4 (VDE
0298-4), Tabell
21 till 23

4

Spänningsfall
på ledningen

Vanligtvis
<3 % av den
nominella spänningsströmmen
för driftsström
Kabellängd

DIN VDE 0100520 Bbl 2 (VDE
0100-520 Bbl
2). Tabell 2
och 3

5

Avstängningskrav i händelse av fel

Kabellängd

DIN VDE 0100520 Bbl 2 (VDE
0100-520 Bbl
2). Tabell 4

Korrektionsfaktor för
tillåten strömkapacitet Iz
3

Antal kablar
Installationstyp

Karakteristiskt
för LS-brytaren
(B, C , D), bestäms vid steg 8

6

Märkströmi LS-brytaren

Skydd vid
överbelastning

Tillåten strömkapacitet för
kabeln

DIN VDE
0100-430 (VDE
0100-430)
Avsnitt 5

7

Märkström
vid från
30 °C
avvikande
temperatur i
fördelaren

Omgivningstemperatur i
fördelaren

Från 30 °C
avvikande
omgivningstemperatur i
fördelaren

Tillverkarens
datablad
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Steg
nr.

Storlekar
som
ska undersökas

Parametrar
som påverkar

Gränsvillkor som Urvalsguide
ska definieras

8

Karakteristiskt för
LS-brytaren (B,
C, D)

Inkopplingsström

Förväntad inkopplings- och
startström för
utrustningen

6.6 för dessa
användningsanvisningar,
enligt DIN EN
60898-1 (VDE
0641-11),
Tabell 2

9

Rated
kopplingskapacitet

Prospektiva
kortslutningsströmmar

Kortslutningsström som kan
uppstå i systemet, i Tyskland
krävs minst 6
kA TAB

DIN VDE
0100-430 (VDE
0100-430),
Avsnitt 6 DIN
EN 60898-1
(VDE 0641-11),
5.3.4

10

Selektivitet

Seriekopplade skyddsanordningar

I²t-kännetecknande för
LS-brytare och
uppströms
skyddsanordning med
prospektiv kortslutningsström

Avsnitt 8 av
dessa användaranvisningar

11

Energibegränsningsklass

Selektivitetskrav

I Tyskland krävs
energibegränsningsklass 3
enligt TAB

DIN VDE
0100-430 (VDE
0100-430), 6.3
och 6.7 dessa
användaranvisningar

Källa: DIN EN 60898-1 bilaga 1
5.5.1.3 KABELKRAV ANSLUTNINGSKABEL
Anslutningskabeln ska utformas enligt lokala och nationella riktlinjer för
dimensionerande kablar som kan leda till krav på minsta ledartvärsnitt.
Påverkansfaktorer för kabelstorleken är bland annat:
• Installationsmetod, urvalsguide enligt DIN VDE 298-4 (VDE 0298-4); Tabell 3
• Omgivningstemperatur, urvalsguide enligt DIN VDE 0298-4 (VDE0298-4)
Tabell 17 för PVC-isolerad kopparledning
• Ackumulering, urvalsguide enligt DIN VDE 0298-4 (VDE 0298-4), Tabell 21 till 23
• Spänningsfall på ledningen, urvalsguide enligt DIN VDE 0100-520 Bbl 2
(VDE 0100-520 Bbl), Tabell 2 och 3
• Kabelmaterial, koppar (Cu) eller aluminium (Al)
• Kabellängd
• Planerad kapacitet som ska överföras
Konduktiv tvärsnittbestämning enligt DIN VDE 0100 Del 520 kan konsulteras som referensvärden för dimensioneringen av anslutningskabeln. I
enlighet med följande utdrag från DIN VDE 0100-520 Bbl 2 (VDE 0100-520
Bbl 2): 2010-10 gäller följande värden för bestämning av ledartvärsnitt
beroende på kabellängder och maximala tillåtna driftsströmmar vid ett
spänningsfall på 3 %.
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Driftsström

Maximal tillåten kabel- och ledningslängd Imax i m
Nominellt ledningstvärsnitt i mm2

A

1,5

2,5

6

92

150

10

55

90

141

16

34

56

88

132

20

28

45

70

106

36

56

85

142

40

60

101

25
35

4

6

10

16

25

35

70

95

120

160

Källa: DIN VDE 0100-520 Bbl 2 (VDE 0100-520 Bbl 2):2010-10: Tabell 2

Följande värden gäller vid ledartemperaturer på 30 °C, trefasiga kretsar
med nominell spänning på systemet på 400 V 50 Hz. För enfasiga AC-kretsar, multiplicera längderna med en faktor på 0,5. För andra spänningsfall
än 3 %, multiplicera kabellängderna med respektive faktor enligt följande
tabell.
Spänningsfall

Faktor

1%

0,33

1,50%

0,5

4%

1,33

5%

1,67

8%

2,67

10%

3,33

Källa: DIN VDE 0100-520 Bbl 2 (VDE 0100-520 Bbl 2):2010-10: Tabell 3

VAR FÖRSIKTIG
Det bör beaktas att tidigare instruktioner om ledarens tvärsnitt endast är riktlinjer från relevant DIN-standardisering. Det
respektive situativa eller faktiska ledartvärsnittet kan skilja
sig från den angivna rekommendationen på grund av olika
faktorer.
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5.6 MONTERING AV VÄGGBOXENS HÖLJE
Nu måste bara höljet placeras på väggboxen.
Följ stegen nedan:
1.
2.

Ta fronthöljet med båda händerna och rikta det parallellt med bakväggen.
Sätt sedan fronthöljet på den redan monterade bakväggen av höljet.

VAR FÖRSIKTIG
Se till att enskilda kabellängder, till exempel för knapparna,
ligger säkert inuti väggboxen och de inte kan fångas mellan
de delar som ska skruvas.

VAR FÖRSIKTIG
Tätningarna på insidan av höljet får inte skadas!

3.
4.
5.
6.

7.
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Vrid nu åt de 6 fästskruvarna M5 x 20 ordentligt med en skruvmejsel
TX25, se bild 7.
Justera höljet en gång till, se till att det sitter ordentligt och har tillräcklig kontakt med tätningsytorna.
Dra åt de 6 fästskruvarna ordentligt. Vridmoment: 8 Nm
Vid slutet av monteringsarbetet måste endast höljet på väggboxen
fästas. För detta ska du placera fjädern på höljeskantens översida i den
motsvarande muttern på väggboxens hölje och trycka höljeskanten
på undersidan av väggboxen bakåt, tills plastflikarna på höljets kant
klickar i väggboxens hölje.
Din väggbox är nu helt monterad och kan användas för att ladda
elektriska fordon.
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6. Idrifttagning
Efter installationen kan väggboxen tas i drift. För att göra detta, sätt in
säkringarna i din husfördelare. Därefter tas väggboxen i drift. Initialiseringen av väggboxen kan ta cirka 3-5 minuter, eftersom buffertarna som är
integrerade i EWS-boxen (beroende på variant endast giltiga för P-CHARGE
Väggbox är varianterna 261020-703, 261020-803) först måste laddas upp
för att styra laddningsprocessen. Under denna tidsperiod blinkar knappens
LED-lampor. Bufferten laddas efter varje nätverksseparation från väggboxen eller vid strömavbrott. Bufferten är inte lämplig för laddning av elektriska fordon, utan tjänar endast för att kunna styra låsningen av väggboxens
laddningsuttag i händelse av strömavbrott och för att låsa upp.

OBS
Denna SP CHARGE Väggbox levereras
anslutningsklar. Följande kapitel är endast relevant om programinställningarna ändras retroaktivt, programuppdateringar installeras eller om laddningar ska spåras online.

6.1 KONFIGURATION AV EWS-BOXEN
6.1.1 KONFIGURATION AV LAN-ANSLUTNINGEN
För att konfigurera EWS-boxen med hjälp av firmware krävs att en ny
LAN-anslutning görs i förväg. Denna kan nås via "Start"-knappen på ditt
operativsystem. Välj sedan i Kontrollpanelen mappen "Nätverks- och
delningscenter". För att konfigurera en ny LAN-anslutning, välj knappen
"LAN-anslutning".
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Bild 18:
Skapa ny LAN-anslutning

Efter att du har klickat på
”LAN-anslutning“, öppnas
nedanstående konfigurationsfönster, i vilket
du väljer knappen ”Egenskaper“.

Bild 19:
Egenskaper från
LAN-anslutningar

Dubbelklicka på menyalternativet i fönstret som
öppnast ”Internetprotokoll
Version 4 (TCP/IPv4)“.

Bild 20:
Egenskaper från internetprotokollet Version 4

I det här fönstret behöver
du nu ändra standard
IP-adressen ”192.168.0.2“
samt ange subnätmasken
”255.255.255.0“ och sedan
bekräfta med ”OK“. Se till
att varje IP-adress är unik
när du använder flera
EWS-boxar (i nätverksoperation på en server).
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6.1.2 KONFIGURATION MED HJÄLP AV EWS-FIRMWARE (HTML)
När du har angett den förinställda IP-adressen (192.168.0.1) i webbläsarens
navigeringsfält, hämtas startsidan. Under drift visas statusen för laddningspunkten här. För inloggningen i leveransläge krävs inget lösenord. Denna
kan genereras i menyalternativet Installation.
LADDNINGSPUNKT: Dessutom är det möjligt att, genom att trycka på
start- eller stoppknapparna, starta eller stoppa belastningen. Detta fungerar dock bara om fordonet också är anslutet till väggboxen. All information
på denna menysida med avseende på laddade kWh/tid är endast giltig
i samband med en ytterligare installerad aktiv energimätare. Ett anslutningsexempel för detta visas i kapitel 5.4.2.4 på grundval av en "S0-energimätare".

Bild 21: EWS-box Startsida

6.1.3 DETALJERAD INFORMATION
Under ”Detaljerad information“ hittar du detaljerad information om redan
avslutade eller fortfarande aktiva belastningar. Dessa laddningsuppgifter
avser information som att starta laddningen, avsluta laddningen och ta ur
kontakten. Dessutom anger EWS-boxen hur mycket laddningsström som
fortfarande är tillgänglig. Här handlar det om laddningsström, såsom definierad i kapitel 6.1.5 under maxström (A). Dessutom kan det ses med vilken
laddningsström det anslutna elsystemet laddas.
Bild 22: EWS-Box Laddningsdetaljer
VAR FÖRSIKTIG
Den maximala laddningsströmmen som fordonet kan laddas
med beror på typen av elfordon.
Om det behövs, se informationen från din fordonstillverkare.





6.1.4 INSTÄLLNINGAR
Under Inställningar lagras nödvändig information, t.ex. datum, tid och
användardata. Genom att ange användardata och motsvarande serverinställningar på kundsidan kan flera EWS-boxar hanteras i nätverket.
Menyalternativet RFID-korthantering är inte relevant i samband med väggboxen, eftersom vägglådan är en auktoriseringsfri version av produktserien
P-CHARGE och därför inte kräver aktivering här.
Följande tabell förklarar vilka parametrar som kan ställas in via konfigurationssidan i EWS-boxen. Parametrarna i fliken "Inställningar" används
huvudsakligen för att integrera väggboxen i kundens serverdrift.

Bild 23: EWS-box Inställningar



Inställning av datum/tid
Nätverksinställningar för serverns anslutning
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Användaruppgifter
Användarlösenord

För att logga in på webbplatsen och ändra följande inställningar (ej inställda vid leverans)

Språk

Användarspråk på webbplatsen

Tidszon

Aktuellt inställd tidszon

IP-adress

IP-adress för väggboxen (för server och webbplats)

Egen port

Väggboxens källport för serveranslutningen

Gateway

Nätverksinställningar för serveranslutningen

Nätverksmask

Nätverksinställningar för serveranslutningen

IP-adress

Serveradress för målservern

Serverport

Serverport för målservern

6.1.5 INSTALLATION
Under ”Installation“ hittar du programvaruinformation. Dessutom kan
ny firmware laddas i den här fliken och tidigare installationsinställningar
importeras eller exporteras. Det är också möjligt att manuellt begränsa
den maximala laddningsströmmen som redan definierats av "jumper" (se
kapitel 4.4.3.2).
PROGRAMVARUINFORMATION

32 | 48

Parameter

Funktion

Firmware

Här kan du se aktuell firmware för EWS-boxen.

Serienummer

Serienummer för EWS-boxen

Max. ström (jumper)

Den visar den maximala strömmen som ställs in
av jumper-enheten. En högre laddningsström
än den som visas här är inte möjlig med den
aktuella inställningen. För högre laddningsström
måste jumpern bytas enligt kapitel 4.4.3.2.

RFID-firmware

Används ej

Aktuellt RFID-nummer

Används ej

Aktuell RFID-användare

Används ej

Aktuell RFID-status

Används ej

Powerbackup

Här kan du se om ett strömbackupkort är
installerat i din EWS-box. Detta kort samlar
under tomgångsperioder tillräckligt med energi
för att aktivera låsningen. Denna funktion är
endast tillgänglig för väggboxens varianter med
laddningsuttag.
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IMPORT/EXPORT
IMPORTERA KONFIGURATION

Genom att välja knappen ”Sök...” kan du importera tidigare skapade konfigurationer.
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Genom att klicka på knappen ”Sök…“ öppnar ett urvalsfönster där tidigare
exporterade konfigurationer kan väljas. Efter att ha valt, och genom att
klicka på ”Öppna“, importeras konfigurationen och laddas upp.
EXPORTERA KONFIGURATION

Genom att välja knappen ”Ladda ner“ kan inställda konfigurationer säkras
externt på en dator etc.
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FIRMWARE-UPPDATERING

Genom att klicka på knappen ”Sök…“ kan du installera ny firmware på din
EWS-box, så att din väggboxen uppdateras med den senaste programvaran. Den senaste firmware-versionen hittar du på nedladdningsområdet för
SSL Energie GmbH på www.SSL Energie.de/ews-box.
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I det här urvalsfönstret kan du välja den senaste firmware-versionen på din
dator. Genom att klicka på knappen ”Öppna“ sparas firmware-versionen på
HTML-sidan.

Den valda firmware-versionen måste du bekräfta med knappen ”Ladda
upp“. Efteråt kommer firmware-versionen att laddas upp på din EWS-box.
När du har slutfört uppladdningen måste du ladda om HTML-sidan i din
webbläsare efter cirka 10 sekunder för att aktivera den senaste firmware-versionen.
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SYSTEMPARAMETER: På höger sida hittar du inställningsmöjligheterna för
systemparametrarna. Dessa kan bara ändras om du redan är inloggad som
administratör.
Parameter

Funktion/Förklaring

Administratörslösenord

För att logga in på webbplatsen och ändra följande
installationsinställningar (ej inställda i leveransläge)

Laddningsportar

Ej relevant, eftersom det endast finns en laddningsport

Elmätare

Ej installerad i väggboxen

Elmätare 2

Ej installerad i väggboxen

Systemläge

Standalone/Ethernet/RS232

RFID

Ej installerad i väggboxen

I/O

Tangenter och LED-lampor styrs
manuellt/automatiskt av servern

Låsning

Inbyggd Läge 3-låsning, endast relevant för
väggboxar med laddningsbox

Ventilation

Ventilation kan stödjas, plug-in-terminaler tillhandahålls (X3, se kretsschema)
Anslutning hos kunden krävs

Port 1 Läge

Läge 1 (jordat) eller Läge 3 (PWM)

Port 2 Läge

Läge 1 (jordat) eller Läge 3 (PWM)

Läge-kabel

Kontaktuttag: ställ in för väggbox med laddningsuttag
Fast installation: ställ in för väggbox med laddningskabel

Maximal ström (A)

Om ej lika 0: Begränsning av leveransströmmen (om
den är mindre än jumperinställningen, med fast kabel: manuellt motståndsvärde. Laddningsströmmen,
som ställdes in via jumpern (se kapitel 4.4.3.2), kan
begränsas ytterligare här

Maximal ström
2 (A)

Ej relevant för väggbox

Spänning (V)

Tillämpad laddningsspänning vid laddningsport 1,
enfasladdning (230 V), trefasladdning (400 V)

Spänning 2 (V)

Ej relevant för väggbox

Elfel

Laddningen startas om automatiskt efter strömavbrott i boxen eller om manuell omstart krävs

RFID-pinkod

Ej relevant för väggbox

Användarnamn

Kundinstallationsinformation

Gata

Kundinstallationsinformation

Ort

Kundinstallationsinformation

Telefon

Kundinstallationsinformation

Kundnummer

Kundinstallationsinformation

Efter att ha slutfört dessa inställningar är väggboxen helt konfigurerad och
tillgänglig för laddning av elfordon.
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a) Laddningsuttag

b) Fast installerad laddningskabel

7. Användning
7.1 VÄGGBOX FÖR PRIVAT ANVÄNDNING
Väggboxen är avsedd för hemmabruk, vilket innebär att ingen behörighet
krävs för att starta eller stoppa laddningen.
STARTA LADDNINGEN:
För att starta laddningen, ska du ansluta laddningskontakten till elfordonet
via laddningsuttaget på väggboxen (a). Vid väggboxvarianten med fast
laddningsledning (b) ansluter du laddningskabelns kontakt till laddningsuttaget på elfordonet.
Därefter börjar startknappen (Knapp 1) att blinka grönt. Tryck på startknappen för att starta laddningen. Den här knappen lyser grönt under hela
laddningsprocessen.
AVSLUTA LADDNINGEN:
För att sluta ladda batteriet, tryck på stoppknappen (Knapp 2). Laddningen
avslutas, startknappen lyser inte längre och du kan dra ur laddningskontakten ur laddningsuttaget (a) eller laddningsledningens kontakt (b) ur
fordonet.

7.2 VÄGGBOX I LÄGET ”OPTIMERAD LADDNING”
Så som beskrivs under 4.2, behöver du anslutning till en server för den här
funktionen. Denna säkerställs genom anslutning av
EWS-boxen till en webbanpassad dator med hjälp av
en LAN-kabel. Därefter, som förklaras i kapitel 6.1, ställer du in den nödvändiga HTML-sidan.
STARTA LADDNINGEN:
För att starta laddningen, ska du ansluta laddningskontakten till elfordonet
via laddningsuttaget på väggboxen (a). Vid väggboxvarianten med fast
laddningsledning (b) ansluter du laddningskabelns kontakt till laddningsuttaget på elfordonet.
Genom att trycka på knapp 3 väljs laddningsalternativet ”Optimerad
laddning“. Därefter ska tangent 1 också användas för att starta laddningen
av fordonet i optimerad drift. Beroende på de tidigare valda parametrarna
i serveranslutningen startar laddningsprocessen inte omedelbart, utan
endast om dessa parametrar är uppfyllda. Knappen lyser grönt och orange
under laddningsprocessen.
Avsluta laddningen:
För att sluta ladda batteriet, tryck på stoppknappen (Knapp 2). Laddningen
avslutas, startknappen lyser inte längre och du kan dra ur laddningskontakten ur laddningsuttaget (a) eller laddningsledningens kontakt (b) ur
fordonet.
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7.3 VÄGGBOX MED RFID (TYP: SP22L-904)
STARTA LADDNINGEN:
STEG 1
För att starta en laddning håller du RFID-tangenten (till exempel kort/chip)
framför kortläsaren i ca 3 sekunder.

STEG 2
Anslut sedan väggboxen till ditt elfordon.
Detta kan också göras innan RFID-anmälningen.

STEG 3
Startknappen blinkar grönt. Tryck på den blinkande knappen för att starta
laddningsprocessen. Under laddningen lyser knappen grönt hela tiden.

AVSLUTA LADDNINGEN:
STEG 1
För att avsluta laddningen, håller du din RFID-nyckel igen i ca 3 sekunder
framför avläsaren. Det måste dock vara samma RFID-nyckel som du startade
laddningsprocessen med.

STEG 2
Tryck sedan på stoppknappen för att avsluta laddningen.
Ditt elfordon kan nu kopplas från väggboxen.

STEG 3
Därefter frigörs väggboxen för nya laddningar.
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8. Underhåll
8.1 UNDERHÅLLSANVISNINGAR
Väggboxen är utformad så att endast mycket lite underhållsarbete krävs.
Rengöring utförs vid behov med kommersiellt tillgängliga rengöringsmedel. Se till att det inte innehåller skurpulver eller slippartiklar.
På SP CHARGE Väggbox ska upprepade tester enligt BGV A3 eller respektive
lands standarder och föreskrifter utföras. Följande inspektionsfrister gäller
enligt följande utdrag från BGV A3.
Anläggning/Driftsmedel

Testfrist

Typ av test

Testansvarig

Elektriska installationer
och stationär utrustning i
”driftsanläggningar, utrymmen och anläggningar av ett
speciellt slag" (DIN VDE 0100
Grupp 700)

1 år

för korrekt skick

Behörig
elektriker

Restström-, differensströmoch felspänningsomkopplare
- i stationära system

6 månader

för perfekt funktion med hjälp av
testenheten

Användare

Källa: BGV A3 Olycksförebyggande föreskrifter– Tabell 1A

För problemfri drift är det lämpligt att kontrollera SP CHARGE Väggboxen
för korrekt funktion var sjätte månad.

VARNING
Underhållsarbeten
Observera att detta arbete endast får utföras av kvalificerad
personal.

8.2 FELSÖKNING
När ett fel uppstår lyser knapp 3 hela tiden rött tills
felet har åtgärdats.
•
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STRÖMAVBROTT: Vid strömavbrott stängs väggboxen oundvikligen
av. Så snart strömmen är tillgänglig igen startar väggboxen med dess
sista status från innan strömavbrottet. Dock måste strömbackupkortet
återuppladdas i EWS-boxen, vilket kan ta ca 2-3 minuter. Sedan är
väggboxen helt funktionell igen. När du laddar strömbackupkortet,
tänds indikatorlamporna på väggboxens kontrollpanel..
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•

FEL PÅ GRUND AV OGILTIG KONFIGURATION: I detta fall loggar du
in på HTML-sidan som administratör och konfigurerar din EWS-box
under punkten "Installationer" med de parametrar du behöver! Ange
ett lämpligt strömvärde för ditt system under menyalternativet Maximal ström (A) och spara dessa inställningar.

•

FEL VENTILATIONEN STÖDS INTE: Ventilationen du använder stöds
inte av EWS-boxen. I detta fall måste ventilationssystemet ändras! Det
kan också vara så att ventilationen i inställningarna på HTML-sidan
ännu inte har aktiverats. Logga in på HTML-sidan som administratör
och ändra inställningarna för punkten "Installationer" under Systemparameter – Ventilation. Annars kontrollerar du anslutningen av
fläktskyddet i skyddsterminalen X102.

•

FEL LÅSNING/UPPLÅSNING: Kontrollera i detta fall låsningsledningen till laddningsuttagets ställdon. Stickkontakten kanske inte är
inkopplad korrekt i uttaget, eller låsledningens anslutning till stiften
i EWS-boxen kanske inte är korrekt. Om så är fallet, vänligen kontakta
din servicepartner. Det här felet kan endast uppstå med varianten
med väggbox med laddningsuttag.

•

FEL SLÅ PÅ KONTAKTORN: I det här fallet mottar EWS-boxen ingen
kontaktoranslutning i kontaktorterminalen X102 på kontaktor EF 1.
Om nödvändigt, koppla dem igen. I annat fall kan laddningskontaktorns återkoppling till terminalerna X401 för EF 1 vid stiften 15 inte
vara korrekt isatt/ansluten.

•

FEL STRÖMVÄRDE KABEL/LADDNINGSAVBROTT KABEL: Antingen
har en kabel som inte är tillåten för laddningsstationen använts, vilken
har en felaktig motståndskodning, eller så är kabeln som används
defekt. För att vara på den säkra sidan, byt laddningskabeln med en
korrekt eller funktionell kabel.

•

ANDRA FEL: Starta i alla fall först väggboxen genom att först stänga
av restströmsskyddsbrytaren och huvudströmbrytaren i husfördelarboxen och slå dem på igen efter ca 30 sekunder.

OBS
De exakta positionerna för EWS-boxen hittar du i kapitel 4.4.3.2.
Denna och annan användbar information hittar du även på
internet under: www.ssl-energie.de/downloads
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9. Överensstämmelse
9.1 ÖVRIGA TILLÄMPLIGA RIKTLINJER OCH STANDARDER
IEC 61851-1:2010 och / eller EN 61851-1:2011 - Del 1: Allmänna krav
IEC 61851-22 och / eller EN 61851-22:2002: Växelströmladdningsstation för
elektriska fordon
IEC 61439-5:2010 EN 61439-5:2011 - Del 5: Ställverkskombinationer i offentliga
kraftdistributionsnät
IEC 61439-7:2011 och / eller EN 61439-7:2011 – Del 7 (Utkast): Ställverkskombinationer för speciella driftsplatser, utrymmen och anläggningar, till exempel
hamnar, campingplatser, marknadsplatser och liknande tillämpningar samt
laddningsstationer för elfordon
IEC 61000-6-3:2006 och / eller EN 61000-6-3: Generella standarder - Interferensutsläpp för bostadsområden, företags- och affärsområden samt småföretag
IEC 61000-4-3:2006 och / eller EN 61000-4-3: Testnings- och mätprocedurer –
Immunitetstest mot elektromagnetiska fält med hög frekvens
IEC 61000-4-2:2009 och / eller EN 61000-4-2: Testnings- och mätprocedurer –
Immunitetstest mot urladdning av statisk elektricitet
IEC 61000-2-2:2002 och / eller EN 61000-2-2: Omgivningsförhållanden, kompatibilitetsnivåer för lågfrekventa ledningsförda störningar och signalöverföring i offentliga lågspänningsnät
IEC 61000-4-11:1994 och / eller EN 61000-4-11: Testnings- och mätprocedurer;
Immunitetstest mot spänningsfall, korta avbrott och spänningsfluktuationer
IEC 60950-1:2005 och / eller EN 60950-1: Informationstekniska faciliteter Säkerhet - Del 1: Allmänna krav
IEC 60950-22:2005 och / eller EN 60950-22: Informationstekniska faciliteter Säkerhet - Del 22: Faciliteter för utomhusbruk
VDE 0100-722 – Del 7-722: Installation av lågspänningssystem – Del 7-722:
Krav för särskilda driftsanläggningar, utrymmen och faciliteter
VDE-AR-N 4102: Utomhusanslutningsskåp på den allmänna försörjningen av
lågspänningsnätverk - tekniska anslutningskrav för anslutning av fast strömbrytare och kontrollskåp, mätaranslutningskolumner, telekommunikationssystem och laddningsstationer för elfordon.
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9.2 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DECLARATION OF CONFORMITY
Hersteller / Producer:

SSL Energie GmbH
Münchener Straße 1
D-83527 Haag i. OB

Produktbezeichnung / Product specification:

Varianten / Models:

Pay-Charge
SP CHARGE

PAY22L-0
SP11L-704, SP22L-804, SP22L-904, SP07L-504

Das genannte Produkt stimmt in allen Ausführungen mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien überein:
The named product complies in all versions with the provisions of the following European Directives:

Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen 2006/95/EG
Elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EG
RoHS-Richtlinie 2011/65/EG
Electrical Equipment Designed For Use within Certain Voltage Limits 2006/95/EC
Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC
Restriction of Hazardous Substances Directive 2011/65/EC
Wir bestätigen die Konformität des oben genannten Produktes mit folgenden Normen:
We confirm the conformity of the above-named products with the following standards:
IEC 61851-1:2010 und / oder EN 61851-1:2011 - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
IEC 61851-22 und / oder EN 61851-22:2002: Wechselstrom-Ladestation für Elektrofahrzeuge
IEC 61439-5:2010 und / oder EN 61439-5:2011 - Teil 5: Schaltgerätekombinationen in öffentlichen Energieverteilungsnetzen
IEC 61439-7:2011 und / oder EN 61439-7:2011 – Teil 7 (Entwurf): Schaltgerätekombinationen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art, wie Marinas, Campingplätze, Marktplätze und ähnliche Anwendungen sowie Ladestationen für Elektrofahrzeuge
VDE 0100-722 – Teil 7-722: Errichten von Niederspannungsanlagen – Teil 7-722: Anforderungen für Betriebsstätten, Räume
und Anlagen besonderer Art
VDE-AR-N 4102: Anschlussschränke im Freien am Niederspannungsnetz der allgemeinen Versorgung - Technische Anschlussbedingungen für den Anschluss von ortsfesten Schalt- und Steuerschränken, Zähleranschlusssäulen, Telekommunikationsanlagen
und Ladestationen für Elektrofahrzeuge
Z.E. READY: Renault Standard
IEC 61851-1:2010 and / or EN 61851-1:2011 - Part 1: General Requirements
IEC 61851-22 and / or EN 61851-22:2002: Alternating current charging station for electric vehicles
IEC 61439-5:2010 and / or EN 61439-5:2011 - Part 5: Low-voltage switchgear in public energy distribution networks
IEC 61439-7:2011 and / or EN 61439-7:2011 - Part 7 (Draft): Switchgear requirements for business premises, special installations
or locations, such as marinas, camp-sites, market places and similar applications, as well as charging stations for electric vehicles
VDE 0100-722 - Part 7-722: Low-voltage electrical installations - Part 7-722: Requirements for particular kinds of business premises,
special installations or locations
VDE-AR-N 4102: Connection cabinets in the open on the general supply low voltage network - Technical requirements
for the connection of control and switchgear cabinets, meter connection columns, telecommunications systems
and charging stations for electric vehicles
Z.E. READY: Renault Standard
Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien und Normen, ist jedoch keine Beschaffenheitsoder Haltbarkeitsgarantie nach §443 BGB. Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten.
This declaration attests to conformity with the stated Directives and Standards; however it is not a guarantee of quality or durability
pursuant to § 443 German Civil Code. The safety notices for the product documentation provided must be observed.
Haag i. OB, 01.03.2016

____________________________
Georg Bauer (COO)
SSL Energie GmbH . Münchener Straße 1 . D-83527 Haag i. OB
Tel. +49 8072 3767-0 . info@ssl-energie.de . www.ssl-energie.de
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10

Entsorgung

10. Avfallshantering
Dieses elektrische Gerät zur Ladung
elektrisch betriebener Fahrzeuge. Die PCHARGE Wallbox Mono, ist entsprechend
der
EU-Richtlinie
2002/96/CE
über
Denna SP-CHARGE
Väggbox
är en elektrisk enhet
för laddning av
elbilar och
därför kasseras i enlighet med detta. Före bortskaffandet ska väggElektro- und Elektronik-Altgeräte måste
(WEEE)
gekennzeichnet.
boxen också göras inoperativ.

Die Entsorgung muss im Einklang mit den geltenden Umweltrichtlinien für die
Grundregler för bortskaffande av elektrisk och elektronisk utrustning inom
Tyskland/EU är lagen om utsläpp på marknaden, retur och miljövänligt bortskaffande av elektrisk och elektronisk utrustning (elektrisk och elektronisk
funktionsunfähig gemacht werden.
utrustning. - ElektroG). ElektroG införlivar det europeiska direktivet 2012/19/
EU om avfall i form av elektrisk och elektronisk utrustning (det så kallade
i nationell
lagstiftning,entsorgt
vilket har ersatt
direktiv 2002/96/EG.
Elektronikgeräte dürfen nicht über denWEEE-direktivet)
Hausmüll oder
Sperrmüll
werden.
Sie

Abfallentsorgung erfolgen. Bevor das Gerät entsorgt wird, sollte es zudem

Elektro- und

werden getrennt gesammelt, in Elektrorecyclingbetrieben
demontiert
und die verwertbaren Anteile
Målen för ElektroG
är:
in den Wertstoffkreislauf zurückgeführt.

•

Bitte sorgen Sie dafür, dass das Gerät eine
beigetragen wird, negative Auswirkungen auf

Förebyggande av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)
och bättre förberedelse för återanvändning;
• Miljövänligt bortskaffande av WEEE;
ordnungsgemäße
Entsorgung erfährt, damit dazu
• Återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning baseras på tillverkarens ansvar
(produktansvar)
och därigenom
ökad resurseffektivitet.
die Umwelt
und
Gesundheit
zu vermeiden,
welche

bei einer unsachgemäßen Entsorgung des Altgerätes
entstehen
könnten.
På grundval
av ElektroG
kan konsumenterna leverera sina gamla elektriska
och elektroniska apparater kostnadsfritt till kommunala uppsamlingsstälFür nähere Informationen bezüglich der Entsorgung
und des Recyclings des Produktes empfiehlt

len och under vissa förutsättningar även till stora distributörer. Tillverkarna

die Schletter GmbH sich an Ihre kommunale Einrichtung
(Umweltamt,
Stadtverwaltung
etc.) oder och
måste samla
in utrustningen från
de kommunala uppsamlingsställena
förbereda dem för återanvändning eller bortskaffande.

an eine naheliegende Abfallentsorgungsgesellschaft bzw. an Ihren Händler zu wenden.

KORREKT BORTSKAFFANDE AV FÖRPACKNINGSMATERIALET
SP CHARGE Väggboxen kräver lämpligt förpackningsmaterial för en säker
Fachgerechte Entsorgung des Verpackungsmaterials
transportväg. SSL Energie GmbH har här begränsat sig till det väsentliga.
Dessutom
används endast
miljövänliga och återvinningsbara
förpackningsDie P-CHARGE Wallbox Mono benötigt für einen
sicheren
Transportweg
entsprechendes
material. SSL Energie GmbH ber dig att kassera förpackningsmaterialet på
Verpackungsmaterial. Dabei beschränkt sich die Firma
Schletter
auf das Notwendigste. Zudem
ett miljövänligt
sätt.

wurden nur umweltverträgliche und wiederverwertbare Verpackungsmaterialien ausgewählt. Die
Firma

Schletter

erbittet

Verpackungsmaterials.
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TILLVERKARENS ADRESS:
SSL Energie GmbH
Münchener Str. 1
83527 Haag i. OB, Tyskland

ADRESS TILL SERVICEPARTNER:

(Ange kontaktinformation för servicepartnern här)

SERIENNR.:

Produkten får endast installeras och anslutas till strömförsörjningen av behörig personal. Produkten kräver regelbundet underhåll i enlighet med underhållsinstruktionerna som följer med
produkten. Vi rekommenderar därför att underhåll av den köpta produkten utförs av behörig, kvalificerad personal. Ansvar för skador utöver de fall som regleras i Allmänna Villkor övertas inte; i
synnerhet övertas inget ansvar för skador vid vandalism, blixt/överspänning, följdkostnader för bilar/fordon och inget ansvar övertas enligt tekniska anslutningsvillkor. SSL Energie GmbH övertar
i garantifall endast de nödvändiga transport-, rese-, arbets- och materialkostnaderna; uteslutet är kostnadsansvar i den mån överföring av produkten till en annan plats än garantiorten medför
extra kostnader eller att övertagandet av dessa kostnader är ogynnsamt. Vid garantikrav måste produkten returneras till SSL Energie GmbH för felsökning och eventuella kompletterande åtgärder. För övrigt gäller de allmänna villkoren för försäljning och leverans från SSL Energie GmbH (”Allmänna Villkor“). Dessa finns tillgängliga på internet under http://www.ssl-energie.de. Punkt 10
i de Allmänna Villkoren gäller inte här.

En produkt från SSL Energie GmbH | Münchener Straße 1 | 83527 Haag i. OB, Tyskland | www.ssl-energie.de
Tryckfel och tekniska ändringar förbehålles. Status 01/2018.

© SSL Energie GmbH, 2018, I800039SV, V8

(Notera dessa från typskylten på din väggbox och ange dem här)

