Trójfazowa przenośna ładowarka EVSE

najnowszej generacji z 2020 roku
Instrukcja obsługi

Dziękujemy za korzystanie z najnowszej generacji przenośnej ładowarki EVSE producenta
Khons Technology. Niniejsza instrukcja wyjaśnia, jak bezpiecznie i prawidłowo używać
ładowarki. Obejmuje opisy dotyczące produktu, użytkowania oraz inne przydatne
informacje. Przed użyciem ładowarki należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

Informacje ogólne
Ten produkt jest nowocześnie zaprojektowaną przenośną “ładowarką AC ” EVSE,
przeznaczoną do podłączania do sieci 3 fazowej i ładowa pojazdu elektrycznego zarówno w domu
jak i w trasie. Nadaje się do większości standardowych pojazdów elektrycznych, wyposażonych w gniazdo TYPE 2.
W przypadku wykorzystywania stacjonarnego trzeba przymocować do ściany specjalny uchwyt modułu EVSE, będący na wyposażeniu.
Specyfikacje techniczne:


Wejście:

230V/400V

6A – 32A (trójfazowy) AC,



Wyjście:

230V/400V

6A – 32A (trójfazowy) AC,



Moc ładowania, regulowana:



Wbudowany wyłącznik różnicowoprądowy,



Temperatura pracy: −𝟐𝟓°𝑪 do +𝟓𝟎°𝑪,



Stopień ochrony: IP 65,



Spełnia wymogi: IEC 62752.

3,5 – 22 kW,

A. Trójfazowy, 5-pinowy wtyk sieciowy,
B. Panel sterowania EVSE,
C. Wtyk Typu 2.

Funkcje
1. Ochrona przed porażeniem: wyłącznik różnicowoprądowy typu B (ochrona AC/DC),
2. Ochrona przed zbyt wysokim prądem,
3. Ochrona przed zbyt wysokim napięciem,
4. Ochrona przed zbyt niskim napięciem,
5. Ochrona przed przepięciami w wyniku wyładowań atmosferycznych,
6. Stopień ochrony: IP 65,
7. Wybór spośród 5 możliwych poziomów prądu ładowania np. (8, 12, 15, 19, 32)
8. Ustawianie godzinnego opóźnienia startu ładowania (0,1,2,3,4,5,6)
9. Automatyczne rozpoznawanie 1 lub 3 faz i wyświetlanie na ekranie.
10.Zapamiętywanie na wyświetlaczu ustawień wartości prądu z ostatniego ładowania,
11. Możliwość użycia jako ładowarki stacjonarnej (garażowej) albo jako przenośnej.

A. Wyświetlacz wielofunkcyjny OLED,
B. Wybór poziomów prądu ładowania,
C. Wybór wartości późnienia startu ładowania,
D. Uchwyt umożliwiający mocowanie do ściany,
E. Pasek diod LED sygnalizujący status ładowania.

Instrukcja obsługi:
1. Włożyć wtyk zasilający do gniazda sieciowego.

2. Wciskając przycisk AMPS wybrać jeden z 5 możliwych wartości prądu ładowania.
ładowarki.

3. Wciskając przycisk TIME wybrać jedną z 6 możliwych godzin opóźnienia
startu ładowania. Nie przyciskać gdy ma być ładowanie bez opóźnienia.

4. Sprawdzić czy parametry ładowania są poprawne.

5. Otworzyć pokrywę gniazda ładowania w aucie i wsunąć do niego wtyk Type 2

6. Prawidłowy status ładowania sygnalizuje pulsujący w kolorze niebieskim pasek LED.

Wyjaśnienie znaczenia pól ekranu OLED

Komunikaty na polach wyświetlacza podczas normalnego procesu ładowania
Statan podłączeń kabli ładowarki

Gotowy, podłączony do sieci, ale nie
podłączony jeszcze do pojazdu

Podłączony do pojazdu, nie ładuje

Stan diod paska LED

Świeci na kolor niebieski

Powolne pulsowanie
w niebieskim kolorze

Podłączony do pojazdu, oczekuje na

Powolne pulsowanie

upłynięcie czasu opóźnienia

w niebieskim kolorze

Podłączony do pojazdu, ładuje

Szybkie pulsowanie
w niebieskim kolorze

Pole na wyświetlaczu

Lewy przycisk

Prawy przycisk

Pole

“Czas opóźnienia”

“TIME”

“AMPS”

“STATUS”

0-6

Aktywny

Aktywny

Ready

0

Niedostępny

Niedostępny

Connected

1-6

Niedostępny

Niedostępny

Waiting

0

Niedostępny

Niedostępny

Charging

Komunikaty o błędach na polach wyświetlacza, gdy jest możliwe automatyczne przejście do stanu normalnego

Stan diod paska LED
Czerwone światło szybko
pulsuje
Czerwone światło szybko
pulsuje
Czerwone światło szybko
pulsuje
Czerwone światło szybko
pulsuje
Czerwone światło szybko
pulsuje
Normalna

Pole

"Status"

Pole
“Ustawiony prąd”

Pole “Ikona termometru”

Przyczyna błędu

Err128

Normal

Wyświetlana

Błąd sygnału CP

Err112

Normal

Wyświetlana

Błąd sygnału CP

Err082

Normal

Wyświetlana

Błąd sygnału CP

Err052

Normal

Wyświetlana

Błąd sygnału CP

Waiting

6A

Pulsuje

Temperatura ładowarki przekracza 85°𝐶

Normal

6A

Pulsuje

Temperatura ładowarki przekracza 75°𝐶

Komunikaty na polach wyświetlacza gdy nie ma możliwości
automatycznego usunięcia błędu
Pełen ekran

Stan diod paska LED

Status

Czerwone światło szybko pulsuje

Power Leak!!!Please Check!!!

Strata mocy

Czerwone światło szybko pulsuje

Over Current!!!Please Check!!!

Zbyt wysokie napięcie

Ostrzeżenia:
1. Upewnij się, że w ściennym gnieździe ładowania występuje pin PE.
2. Nie używać w przypadku uszkodzenia któregokolwiek elementu ładowarki, modułu EVSE, kalbi czy wtyków.
3. Przeznaczona do ładowania wyłącznie kompatybilnych pojazdów elektrycznych.
4. Po podłaczeniu obserwuj wyświetlacz do momentu wyświetlenia statusu “Charging”.

Serwis posprzedażowy.
Producent zapewnia dwa lata gwarancji oraz dożywotnie wsparcie techniczne.
W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek problemu lub chęci podzielenia się opinią, prosimy o kontakt.
www.ekonapedy.com

