
Installationsmanualen innehåller nödvändig information för 
säker installation och kontroll av laddstationen. 

ZAPTEC rekommenderar att alla som installerar våra produkter 
genomgår utbildningskursen för ZAPTEC laddsystem. 
Installatören/Servicepartnern är alltid första kontaktpunkt för 
teknisk support. Du hittar kontaktinformation till ZAPTECs tekniska 
support på  www.zaptec.com.

Användarmanual är inkluderad i ZAPTEC Pro-förpackningen.

Den senaste versionen av manualen hittar du på 
zaptec.com/support.
Manualens versionsnummer hittar du på sista sidan.
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1. Säkerhetsanvisningar
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2. Beskrivning av ZAPTEC Pro-systemet

Använd alltid tillgänglig kapacitet
Strömmen fördelas dynamiskt tvärs över alla laddstationer. 

en enskild 63A*-säkring. Ladda med upp till 22 kW på alla 
laddstationer.

Unika skaleringsmöjligheter med en enda strömkrets 
och strömkabel  
Kommunikationen mellan laddstationerna och 
molnlösningen går via samma strömkabel. Denna delade 

laddstationer och sedan utöka anläggningen när behovet 

inget tilläggsarbete eller ytterligare investeringar gällande 
elcentralen/säkringsskåpet.

Rättvis användning med RFID- eller ZAPTEC-App
Inbyggd energimätare ger information om exakt 
effektförbrukning. Delat garage eller delad parkeringsplats 

förbrukning.

Säkerhet i enlighet med högsta standard
Typ 2-anslutningsdon som tål höga belastningar över 

Detta ger säkerhet för både användaren och strömnätet.

Framtidsinriktad och intelligent laddlösning

övervakning samt avancerade algoritmer. Lösningen 
är framtidssäker med programvaruuppdateringar från 
molnlösningen till laddstationen.

4G 4G 4G 4G4G

kW

kr

199 kWh
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3
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ZAPTEC Pro är en vägg- eller pelarmonterad laddstation 

EVSE-modus 3. 
 
Mått och vikt

Anläggningskrets 
Max 63 A anslutet säkrings-/överspänningsskydd på 
anläggningskrets för laddstationerna.

Kopplingsdosa
2

2

Anläggningsnätverk, spänning 

Maxeffekt och laddeffekt

5 W i vänteläge 

Säkringar

Ladduttag

 

Jordfelsskydd

laddsession. RCD återställs automatiskt vid frånkoppling 
ladduttag/-kontakt.

Integrerad elmätare 

Stöldskydd

permanent till laddstationen.

Fasbalansering
I ett system med andra ZAPTEC Pro kan laddstationen 

Lastbalansering
Tillsammans med andra ZAPTEC Pro kommer tillgänglig 
ström i installationen fördelas mellan enheterna automatiskt.

Kommunikationsgränssnitt och molnbaserad 
anslutning/nätverk

Identifiering och konfiguration

Standarder och godkännanden
CE-överensstämmelse enligt direktivet om radioutrustning 

Temperaturområde

Skyddsgrad

Elektriskt skydd

Integrationstjänster

Meddelande-prenumeration

eventuella tempera-turökningar i laddstationen.
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3. Tekniska specifikationer
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Anläggning och installation

Anläggning och installation

Endast ZAPTEC-installatörer/-servicepartner kan lägga till anläggningar/installationer 

• 

• 

• 

• 

• 

installationen kan använda för laddning. Detta kan vara en digital budget eller 

vanligtvis till kapaciteten/prestandan för strömkretsbrytaren.

Lägga till laddkretsar i anläggningen

• 

• 

• 

• Ange strömvärdet [A] på kortslutnings-/överbelastningsskyddet 

Laddstationerna som hämtar ström från denna laddkrets kan ge laddning upp till laddkretsens strömvärde. Det 
kan därför vara en fördel att inte använda full belastning. 

i
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Lägga till laddstationer i anläggningen/installationen

kretsar i enlighet med den elektriska installationen på platsen. Laddstationerna läggs 
sedan till på tillhörande kretsar.

illustrationen. Laddstationer skall lysa grönt när de är anslutna till nätet.

Serienummer t.ex. 

Anläggningen i ZAPTEC Portal måste representera den fysiska anläggningen på platsen. ZAPTEC Portal-
anläggningen är en virtuell anläggning för att balansera last- och fasalgoritmer i laddsystemet.

i
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ZAPTEC Pro 

 

   

 

   

   

   

   

 

   

 

   

   

   

   

Kabelingång

Kopplingsdosa

I förpackningen

Levereras med bakpanelen   

Verktyg som krävs för installation

A

B

C

J

K

D

G

E

H

F

I

Klistermärke för att skydda anslutningsuttag

skruvdragare eller -bit
7 mm lång hylsnyckel

enheten i ZAPTEC-appen.

 x 4   

T10 4 mm 7 mm
8 mm
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Placering av laddstationen/bakpanelen

                  

90 -130 cm

1. Montera bakpanel

Montera bakpanel

det inte kommer in damm eller smuts i kopplingsdosan.

Demontera locket från kopplingsdosa

Skruva loss de fyra skruvarna och demontera locket för att 
komma åt kopplingsdosan.

skapas nytt hålmönster på bakpanel gäller inte föreskrivna garantivillkor. i

Kabeltyp och anslutning

Montera tätningshylsan på kabeln innan du ansluter kablarna till 
kopplingsdosan.

Kabelföring

rekommenderar vi att man ansluter kabeln i botten av kopplingsdosan. 

tätningsarbete och att det kontrolleras i enlighet med manualen samt att 

 Välventilerat område.

laddstationen på platser som 

temperatur i enheten kommer att 
hämma laddeffekten. 

Montering och anslutning av 
bakpanelen.

nära föremål som kan förhindra 
att den inbyggda 4G LTE-M har 
täckning .

monteras på en plan yta. 
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Koppla anslutningskablarna

Koppla anslutningskablarna i kopplingsdosan i enlighet 
med det elektriska systemet på platsen. Visas i illustrationen 

att det används 4-ledarkabel i det fall en transformator skall 
installeras vid ett senare tillfälle för bättre laddprestanda. Då 
kan den neutrala anslutningen göras i säkringsskåpet hellre 

göra framtida uppgraderingar.

Elektrisk anslutning

L1

L1

L1

L2

L2

L3

L3

N

N

N

PE

PE

PE

TN 1-fase

L1

L1

L1

L2

L2

L2

L3

L3

L3

N

N

N

PE

PE

PE

TN 3-fase

L1

L1

L1

L2

L2

L2

L3

L3

L3

N

N

PE

PE

PE

IT 3-fase

L1

L1

L1

L2

L2

L3

L3

L3

N

N

PE

PE

PE

IT 1-fase
   

Test koblingene

valt.

5

6

23 0 V 23 0 V

Se till att inte blanda ihop faserna på 

blandas ihop kommer inte fasbalanseringen att 
fungera och säkringarna kan gå.

i

TN 3-fas                           TN 1-fas                           IT 3-fas                           IT 1-fas
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Tätningshylsor

Placera tätningshylsan över kabelingången för att försegla 

Tätningshylsan skall tryckas ned mot kopplingsdosan och 

såsom visas nedan. Kontrollera visuellt att tätningen har en 
bra yta.

Skruva fast kopplingsdosans lock

du monterar locket på kopplingsdosan och fäster de fyra 
skruvarna.

Testa anläggningen/installationen

utför test direkt på bakpanelen kommer anslutningsuttagen 
att förstöras.

Skydda anslutningsuttag

Sätt fast klistermärket för att skydda anslutningsuttag

Dålig tätningsyta

Använd rätt tätningshylsa för den kabel som används. 

tätningshylsa. Liten tätningshylsa = kabeldimension 
i

snabbkoppling på bakpanelen. Spänningstest 
utförs direkt på kopplingsskruvar eller vid 
användning av en honkontakt.

i

G H

I

eller

23 0 V

7

9

10

8



Isolationstestning

Innan laddstationen monteras på bakpanelerna måste isolationstest på alla 

överspänningsskyddet sättas igång och testningen misslyckas.

PLC-kommunikationsmodulens faskoppling-funktion.

Spänningstest utförs direkt på kopplingsskruvar eller vid användning av en honkontakt.
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Montera laddstationen

Ta loss klistermärket

Ta loss klistermärket som skyddar kontakten på 

Testa anläggningen/installationen

Använd honkontakten för att testa anläggningen/

test direkt på bakpanelen kommer anslutningsuttagen att 
förstöras.

Fastsättning med skruv

skruvarna.

23 0 V

21

4

3

Ta loss frontlocket/frampanelen

frontlocket/frampanelen.  

*    För att ta loss frontlocket/frampanelen på en 
laddstation som är monterad på en ZAPTEC Column, 
skall du använda SmartKey Column (levererades med 
laddpelaren) för att komma åt laddstationen.

 x 4   

J



Placera laddstationen på bakpanelen 

Placera laddstationen på bakpanelen och kontrollera att den 

mellanrum mellan laddstationen och bakpanelen.

Montera frontlocket/frampanelen

snäppa fast frontlocket/frampanelen måste du först placera locket 
över Typ 2-utgången och montera fast det på laddstationen.

Anslut strömmen för anläggningen
• 

en intern kontroll.

• 

• 

Se kapitlet Felsökning för mer information i det fall statusindikatorn lyser med en annan färg.

Aktivera laddstationen

• Ladda ner ZAPTEC App från App Store/Google Play. Registrera dig som användare 
och logga in.

• 

• 

•  Gå till inställningar och skanna efter laddstationen. Kontrollera att du är ansluten till 

• 

4G-inställningen som standard.

• Laddstationen är ansluten till nätet när du ser en grön pelare/stolpe på skärmen.

• Detta skall göras för samtliga enheter i anläggningen.

Portal-installationen skall vara upprättad på samma sätt som den elektriska installationen.i

Mellanrum 
förekommer mellan 
laddstationen och 
bakpanelen.5 6

Laddstationen är 
korrekt placerad på 
bakpanelen.
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Verifiera anläggningen/installationen i ZAPTEC Portal

Kontrollera att alla laddstationer har lagts till anläggningen/installationen i ZAPTEC 

Testa laddstationerna

• 

testapparatens manual
• 

Leverans/Överlämnande till och ZAPTEC Portal-åtkomst 
för anläggningsägaren.

anläggningsägaren

Lägg till anläggningsägare/-ägargrupp för anläggningen.

• Informera samägandeföreningens/anläggningens ägare/ägargrupp om att de 
måste registrera sig som användare i ZAPTEC Portal innan de kan få åtkomst till 
anläggningen.

• 

och lägg till användare/användarna som skall administrera anläggningen som 

i ZAPTEC Portal.

• Visa ZAPTEC Portal-instrumentpanelen för ägaren och ge en kort presentation av 
funktionerna

Åtkomsttillstånd i ZAPTEC Portal

Administratör: 
strömförbrukning för anläggningen.

Service: Detta är en teknisk roll som ger behörighet/tillstånd att lägga till 

Användare: 
endast se sin egen strömförbrukning.
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5. Felsökning

Problem Løsning

Kan inte logga in på 
ZAPTEC Portal

Kan inte upprätta 
nya anläggningar/
installationer i ZAPTEC 
Portal.

 

Laddstationen är inte • Gå in i ZAPTEC-appen. Kontrollera indikatorn för 4G-täckning via inställningarna till 
laddstationen.

• Se till att laddstationen inte täcks av föremål som kan påverka täckningen negativt.

• 

mobil med Telenor SIM.

• 

Laddstationen är inte 
ansluten till nätet

PLC-installationer

• Det kan vara en aktiv brandvägg. Kontrollera nätverksinstallationen på routern/modemet.

• 

• Kontrollera att Internet fungerar genom att ansluta datorn direkt till routern/switchen.

• 

Laddstationen är inte 
ansluten till nätet

• Det kan vara en aktiv brandvägg. Kontrollera nätverksinstallationen på routern/modemet.

• 

nätverket.

• 

• 

• 

• 

Laddningen startar inte • 

• 
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Färg  Betydelse

INGET LJUS       

felanslutning/felkoppling eller så har det uppstått ett produktfel. Kontrollera uppströmsskydd i 
strömfördelningsskåpet.

LILA

GRÖN •  Kontrollera att laddkabeln är ordentligt ansluten till laddstationen.
• 

BLÅ •  Kommunikation pågår mellan laddstation och fordon.
• 

RÖD • Blinkande rött ljus
• 

• 

att ladda på gällande laddstation och/eller anläggning. 

Kontinuerligt rött ljus

• 

att laddkabeln eller fordonet har ett laddfel.
• 

• 

Serienumrets placering visas i illustrationen.

Serienummer t.ex. 

i
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Kontrollera säkringarna i laddstationen

1 2 3

Ta loss frontlocket/frampanelen med 

loss frontlocket/frampanelen.

Kontrollera i säkringsfönstret att 
du loss säkringslocket med snäpplocket 
och trycker upp säkringarna igen. 
Montera säkringslocket som i steg två 
och klicka fast locket på plats

*Om laddstationen är monterad på en ZAPTEC Pro Column, skall du använda 

SmartKey Column (levererades med laddpelaren) för att komma åt laddstationen.
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6. Förvaring och underhåll
Produkten skall förvaras på en torr plats som har stabil temperatur. Skyddsenheten skall 
alltid vara påmonterad när produkten inte är i bruk.

• Torka av laddstationen med en fuktad trasa.

• 

• Kontrollera att laddstationen inte har utvändiga fysiska skador.

   

7. Garanti
Vi garanterar att enheten är fri från materialdefekter och att den uppfyller gällande 
lagstiftning och föreskrifter om konsumentskydd i det land där produkten har köpts eller där 
konsumenten bor. 
 

8. Support och reparation
Installatören/Servicepartnern är alltid första supportkontakt vid problem gällande 
anläggningen och installationen. ZAPTEC rekommenderar att installatören har genomgått 
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