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Dokumentet innehåller allmänna beskrivningar och/eller allmänna tekniska specifikationer för nämnda
produkter. Det kan inte användas för att säkerställa produkternas lämplighet eller tillförlitlighet för
särskilda användningsområden. Det är varje användares eller integrerares ansvar att utföra korrekt
och fullständig riskanalys, bedömning och test av produkterna gällande alla specifika och relevanta
användningsområden. Varken Schneider Electric, dess samarbetspartners eller dotterbolag kan hållas
ansvariga för felaktig användning av informationen i detta dokument. Meddela oss om du har förslag
angående förbättringar, korrigeringar eller har hittat fel i publikationen.
Ingen del av dokumentet får återges i någon form eller på något vis, elektriskt eller mekaniskt, inklusive
kopiering, utan skriftligt tillstånd från Schneider Electric.
Gällande regionala och lokala säkerhetsriktlinjer måste följas vid installation och användning av
produkten. Av säkerhetsskäl och för att säkerställa att dokumenterade systemdata följs bör endast
tillverkaren utföra komponentreparationer.
När utrustningen används för användningsområden med tekniska säkerhetskrav ska relevanta
anvisningar följas.
Underlåtenhet att använda programvara från eller godkänd av Schneider Electric kan leda till skada,
skadeverkan eller felaktig användning.
Om dessa anvisningar inte följs kan det leda till skador eller utrustningsskador.
© 2014 Schneider Electric. Med ensamsätt.
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1. Säkerhetsinformation
Viktig information
RISKKATEGORIER OCH SÄRSKILDA SYMBOLER
Läs noga igenom anvisningarna och bekanta dig med utrustningen innan du installerar, använder eller
underhåller den. Följande meddelanden kan visas i dokumentationen eller på utrustningen för att varna
om särskilda risker eller för att uppmärksamma information som förtydligar eller förenklar ett förfarande.
När dessa symboler finns på en varningsmärkning visar det på att det föreligger elektriska risker, som
kan resultera i dödsfall eller personskador om anvisningarna inte följs.
Så här ser varningssymbolen ut. Den varnar att det finns risk för personskador.
Säkerhetsanvisningarna kopplade till den här symbolen måste strikt följas för att undvika
personskador eller risk för dödsfall.

FARA
FARA visar en överhängande risksituation som, om den inte undviks, leder till dödsfall eller allvarliga
skador.

VARNING
VARNING visar en potentiell risksituation som kan leda till dödsfall eller allvarliga skador.

FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHET visar en potentiell risksituation som kan leda till mindre eller lindriga skador.

OBS!
OBS! visar förfarande som inte omfattar risk för kroppsskador.
VIKTIGT!
Elektrisk utrustning ska endast installeras, servas och underhållas av behörig personal. Schneider
Electric tar inget ansvar för några följder som uppstår vid användning av dokumentationen.
En behörig person har de färdigheter och kunskaper som krävs i förhållande till konstruktion och
användning av elektrisk utrustning och installation av denna. De har genomgått säkerhetsträning för att
känna igen och undvika de risker som förekommer.
SÄKERHETSINFORMATION
Utrustningen ska inte användas av någon (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental
förmåga, av någon utan erfarenhet eller kunskap, om de inte övervakas eller tidigare har instruerats av
en person ansvarig för deras säkerhet i hur utrustningen ska användas.
Wallboxladdstationerna i EVlink-serien har helt utformats för laddning av elfordon.
Utrustningen kan inte användas för att sätta på/stänga av platsens ventilation på fordonets begäran.
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2. Om bruksanvisningen
Dokumentets syfte
Bruksanvisningens syfte är att förse dig med nödvändig information för att ladda ditt elfordon via
EVlinks Wallboxladdstation.
Läs bruksanvisningen före användning av utrustningen och ta tillvara på den för framtida bruk.

Användningsområde
Bruksanvisningen gäller för följande laddstationer:
Katalognummer

Försörjningstyp

Strömtillförselspänning

Maximal laddningseffekt

Maximal laddningsström

Kontakttyp

EVH1S3P0A

Enfas

220–240 Va

3,7 kW vid 230 Va

16 A

T1

EVH1S7P0A

Enfas

220–240 Va

7,4 kW vid 230 Va

32 A

T1

EVH1S3P0C

Enfas

220–240 Va

3,7 kW vid 230 Va

16 A

T2

EVH1S7P0C

Enfas

220–240 Va

7,4 kW vid 230 Va

32 A

T2

Relaterade dokument
Du kan hämta den tekniska dokumentationen från vår hemsida på
www.schneider-electric.com.
Dokumenttitel

Katalognummer

Bruksanvisning för EVlink Wallbox - EVH1S3P0C - EVH1S7P0C - EVH1S3P0A EVH1S7P0A (engelska, franska, tyska, spanska)

EAV44834-00

Bruksanvisning för EVlink Wallbox - EVH1S3P0C - EVH1S7P0C - EVH1S3P0A EVH1S7P0A (nederländska, italienska, polska, portugisiska)

EAV66138-00
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3. Översikt
Inledning
Laddningen påbörjas och avslutas automatiskt när du ansluter fordonet till EVlinks Wallboxladdstation.

Beskrivning av laddstationen

B
C

A

D

E

F

A Statuslampa och knappen Avbryt/Starta om laddning

D Användningsanvisningar

B Säkerhetsmeddelande under användning

E T1-kontakt

C Produktidentifiering

F T2-kontakt

Energihantering
Laddstationen har en ingång för begränsning av laddningseffekten. Den här ingången kan t.ex. anslutas
till en avlastningsenhet, dag/natt-kontaktor eller omkopplare.
Den möjliggör att laddningsströmmen begränsas under t.ex. hektiska timmar eller perioder med högt
kundtryck.
Användning av ingången för effektbegränsning förlänger laddningstiden.
Om du vill använda den här typen av system kan du kontakta en elektriker.
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Laddstationens tillstånd
Indikatorlampan fram visar laddstationens tillstånd:
Indikatorlampa

Laddstationens tillstånd

Laddstationen är redo eller laddningen är avslutad: grön lampa

Laddning pågår: blinkande grön lampa

Laddningen har avbrutits med knappen Avbryt/Starta om laddning: blå lampa

Fel har upptäckts: blinkande röd lampa – Se sidan 12

DOCA0077SV-01 - 03/2014
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4. Användning
FARA
RISK FÖR ELEKTRISK STÖT, EXPLOSION ELLER LJUSBÅGE.
●● Använd inte utrustningen om den verkar skadad eller om laddningskabeln verkar skadad.
●● Rör inte kabelanslutningskontakterna eller för in något föremål.
●● Anslut aldrig laddningskabeln till ett flervägsuttag eller till en förlängningssladd.
●● Modifiera inte installationen av utrustningen.
●● Tvätta inte elfordonet under laddning.
Om dessa anvisningar inte följs leder det till dödsfall eller allvarliga skador.

VARNING
BRANDRISK
●● Ladda inte fordonet om det finns något vatten, tecken på korrosion eller främmande föremål i laddningskabelns anslutning.
●● Plocka inte isär eller modifiera laddningskabeln.
Om dessa anvisningar inte följs leder det till dödsfall, allvarliga skador eller skada på utrustningen.

OBS!
RISK FÖR KABELSKADOR
Rulla ut laddningskabeln för att förhindra överhettning.
Om dessa anvisningar inte följs kan utrustningsskador inträffa.

Börja ladda
●● Laddningen startar och avslutas automatiskt.
●● Laddningen kan senareläggas på fordonets begäran.
●● Laddaningen kan när som helst avbrytas och startas om genom att trycka på knappen Avbryt/Starta
om laddning (se "Avbryta/starta om laddning", page 9).
Steg

8/16

Åtgärd

Bild

1

zz Förbered fordonet för laddning enligt
tillverkarens anvisningar.
zz Kontrollera att laddstationens
statusindikator (objekt A i bilden på
sidan 6) lyser grönt.

2

Anslut fordonet till laddstationen med
laddningskabeln.

3

Indikatorlampan blinkar grönt när
laddningen påbörjas (vilket kan
senareläggas av fordonet).

© 2014 Schneider Electric. Med ensamrätt.
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Sluta ladda

FARA
RISK FÖR ELEKTRISK STÖT, EXPLOSION ELLER LJUSBÅGE
●● Koppla ur kabeln från fordonet.
●● Sätt på skyddslocket på kabelkontakten (se bilden nedan).
●● Lämna inte kabeln på golvet.
Om dessa anvisningar inte följs leder det till dödsfall eller allvarliga skador.

OBS!
RISK FÖR KABELSKADOR
Koppla inte ur kontakten innan laddningen har avslutats.
Om dessa anvisningar inte följs kan utrustningsskador inträffa.
Avbryta/starta om laddning
Laddningen kan när som helst avbrytas.
Steg

Åtgärd

Bild

1

Tryck på den blinkande knappen.

2

zz Indikatorlampan lyser nu blått.
zz Laddningen avslutas (*).
Kabeln kan nu kopplas ur.
(*) Starta om laddningen genom
att trycka på knappen igen.
Indikatorlampan blinkar nu grönt igen.

3

Koppla ur laddningskabeln.

4

Indikatorlampan lyser nu grönt
(standbystatus).

5

Sätt på skyddslocket på
kabelkontakten.

6

Vira kabeln runt laddstationen.
Laddningskontakten ska placeras
mellan de två märkena (se "Förvara
laddningskabeln", page 10).

DOCA0077SV-01 - 03/2014
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Avsluta laddningen automatiskt
Steg

Åtgärd

Bild

1

När batteriet är laddat avslutas
laddningen automatiskt.
Indikatorlampan lyser grönt.

2

Koppla ur laddningskabeln.

3

Sätt på skyddslocket på
kabelkontakten.

4

Vira kabeln runt laddstationen.
Laddningskontakten ska placeras
mellan de två märkena (se "Förvara
laddningskabeln" nedan).

Förvara laddningskabeln
När kabeln inte används för laddning måste den förvaras enligt bilden nedan.
Laddningskontakten ska placeras mellan de två märkena bredvid produktmärkningen.

k

EVlin
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5. Egenskaper
Tekniska specifikationer
Egenskaper

Värde

Storlek (L x W x H)

480 x 330 x 170 mm

Vikt

6,4 kg

Skyddsgrad
(med skyddslock på kabelkontakten)

IP54, IK10

Spänning

220–240 Va – 50/60 Hz

Ström

16 A (EVH1S3P0A och EVH1S3P0C);
32 A (EVH1S7P0A och EVH1S7P0C)

Driftstemperatur

-30 °C till +50 °C

Överensstämmelse
●● Försäkran om överensstämmelse
.
●● Överensstämmer med IEC 61851, standard för konduktiv laddning av elfordon
(IEC 61851-1 version 2.0 och IEC 61851-22 version 1.0).
●● Överensstämmer med IEC 62196, Anslutningsdon för konduktiv laddning av elfordon (IEC 62196-1
version 2.0 och IEC 62196-2 version 1.0).

6. Skötsel
FARA
RISK FÖR ELEKTRISK STÖT, EXPLOSION ELLER LJUSBÅGE.
●● Spruta inte vatten på utrustningen med en högtryckstvätt.
●● Rengör inte utrustningen när elfordonet laddas.
Om dessa anvisningar inte följs leder det till dödsfall eller allvarliga skador.

Rengöra laddstationen
Vi rekommenderar att laddstationen rengörs med en mjuk och torr trasa.
Använd aldrig slipande material eller rengöringsmedel.

DOCA0077SV-01 - 03/2014
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7. Fel
Ingripande

FARA
RISK FÖR ELEKTRISK STÖT, EXPLOSION ELLER LJUSBÅGE.
●● Försök inte att öppna laddstationens hölje.
●● Försök inte att reparera eller ersätta laddningskabeln.
Om dessa anvisningar inte följs leder det till dödsfall eller allvarliga skador.
Inga av laddstationens delar kan repareras eller underhållas av användaren. Allt arbete som utförs på
utrustningen måste utföras av en behörig person.
Steg

Åtgärd

Bild

1

Indikatorlampan blinkar rött när något
fel har upptäckts.

2

Bryt strömmen till laddstationen:
ställ den tilldelade laddstationens
kretsbrytare till AV i ställverket.

OFF
3

Koppla ur laddningskabeln.

4

Sätt i laddningskabeln igen. Kontakten
måste sättas i ordentligt.

5

Sätt på laddstationen: återställ den
tilldelade laddstationens kretsbrytare
till PÅ.

ON
6

Om indikatorlampan inte lyser grönt
kontaktar du en elektriker.

Vid kontakt med elektriker anger du utrustningens fullständiga referensnummer (modell,
katalognummer, serienummer). Du hittar informationen på klistermärket på sidan av utrustningen
(objekt C i bilden på sidan 6).

Schneider Electric kundtjänst
Schneider Electrics kundtjänst finns tillgänglig för att svara på alla tekniska frågor angående EVlinks
Wallboxladdstation.
Kontaktinformation till Schneider Electrics kundtjänst finns på webbplatsen på www.schneider-electric.
com.
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8. Skydda miljön
Återvinna paketering
Utrustningens paketeringsmaterial kan återvinnas. Skydda miljön genom att återvinna paketeringen i
lämpliga behållare. Tack för att du hjälper till att skydda miljön.

Slutåtervinning
Wallboxarna i EVlink-serien har optimerats för att minska avfallet när produkten är uttjänt och för en
förbättrad återvinning av komponentens delar och material vid konventionell bearbetning. Produkten
har designats så att dess komponenter kan bearbetas med konventionella metoder: dekontaminering,
där detta rekommenderas, återanvändning och/eller demontering i syfte att förbättra återvinning och
krossning i syfte att separera övrigt material.
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Beroende på möjliga ändringar i standarder eller utrustning kan funktionerna som beskrivs
med text och bilder i detta dokument vara föremål för bekräftelse från Schneider Electric.
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