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Varningskoncept

Denna handbok innehåller anvisningar, som du måste iakttaga för din personliga säkerhet och för att undvika
materielskador. Anvisningarna för din personliga säkerhet framhävs av en varningstriangel, anvisningar för enbart
materielskador står utan varningstriangel. Allt efter farlighetsgrad skildras varningsanvisningarna i avtagande
ordningsföljd i följande beskrivning.
FARA
betyder att dödsfall eller svåra personskador kommer att inträda, om inte lämpliga försiktighetsåtgärder
vidtages.
VARNING
betyder att dödsfall eller svåra personskador kan inträda, om inte lämpliga försiktighetsåtgärder vidtages.
SE UPP
betyder att lätta personskador kan inträda, om inte lämpliga försiktighetsåtgärder vidtages.
OBSERVERA
betyder att materielskador kan inträda, om inte lämpliga försiktighetsåtgärder vidtages.
Vid uppträdande av flera farlighetsgrader används alltid varningsanvisningen för den högsta graden. När det i en
varningsanvisning varnas med en varningstriangel för personskador, då kan i samma varningsanvisning dessutom
finnas en varning för materielskador bifogad.

Kvalificerad personal

Produkten eller systemet som tillhör denna dokumentation får endast hanteras av kvalificerad personal för
vardera arbetsområde under beaktande av de för arbetsområdet gällande dokumentationerna, speciellt i dessa
förekommande säkerhets- och varningsanvisningar. Kvalificerad personal kan på grund av sin utbildning och
erfarenhet identifiera risker vid hanteringen av produkten/systemet och undvika möjliga faror.

Avsedd användning av produkter från Siemens
Var vänlig och iakttag följande:
VARNING
Siemensprodukter får endast användas för de ändamål som anges i katalogen och i den tillhörande tekniska
dokumentationen. Om främmande produkter och komponenter används måste dessa vara rekommenderade
resp. godkända av Siemens. Felfri och säker produktfunktion förutsätter korrekt transport samt korrekt förvaring,
uppställning, montering, installering, driftstart, manövrering och underhåll. Föreskrivna omgivningsvillkor måste
följas. Anvisningar i den tillhörande dokumentationen måste beaktas.

Märken

Alla med skyddsmärket ® markerade beteckningar är av Siemens AG registrerade varumärken. De övriga
beteckningarna i detta dokument kan vara märken, vars användning av tredje man för eget ändamål kan skada
innehavarens rättigheter.

Ansvarsbefrielse

Vi har kontrollerat innehållet i den tryckta skriften med avseende på överensstämmelse med den beskrivna hårdoch mjukvaran. Trots detta kan avvikelser inte uteslutas så att vi inte kan garantera en fullständig
överensstämmelse. Uppgifterna i denna skrift kontrolleras regelbundet, nödvändiga ändringar ingår i de följande
upplagorna.

Siemens AG
Smart Infrastructure
Schuhstr. 60
91052 Erlangen
TYSKLAND
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Inledning
1.1

Dokumentationens syfte
Denna användarhandbok innehåller information om installation, idrifttagande och
användning av VersiCharge AC Wallbox IEC.
Bruksanvisningen innehåller information om den avsedda användningen av wallboxen.
VARNING
Personskador och materiella skador om informationen åsidosätts
Om informationen i denna bruksanvisning inte följs kan det leda till följande:
• Personskador

• Materiell skada

• Farliga situationer

• Förlust av garantin
Följ även den fordonsspecifika bruksanvisningen för respektive fordon.

1.2

Konventioner
Bilderna i bruksanvisningen kan skilja sig från den medföljande enheten.
Följ anvisningarna som är markerade på följande sätt:
Märk
En anvisning innehåller:

• Viktig produktinformation

• Information om hantering av produkten

VersiCharge AC Wallbox IEC
Bruksanvisning, 09/2021,

5

Inledning

1.3 Programvara med öppen källkod

1.3

Programvara med öppen källkod
Programvara med öppen källkod används i den beskrivna produktens fasta programvara.
Programvaran med öppen källkod tillhandahålls kostnadsfritt. Vi ansvarar för den beskrivna
produkten, inklusive den programvara med öppen källkod som ingår i den, i enlighet med
bestämmelserna som gäller för produkten. Vi avsäger oss allt ansvar för användning av
programvara med öppen källkod utöver den programsekvens som vi har avsett för vår
produkt, samt allt ansvar för defekter som orsakats av ändringar av programvaran.
Av juridiska skäl är vi skyldiga att publicera licensvillkoren och bestämmelserna om
upphovsrätt i originaltexten. För detta hänvisas till den information som medföljer produkten
eller tillhandahålls för nedladdning på Siemens webbsida (https://siemens.com/versicharge).
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Säkerhetsanvisningar
2.1

2

Allmänna säkerhetsanvisningar
Detta kapitel innehåller viktig allmängiltig information om följande ämnen:
• Förebyggande av olyckshändelser eller materiella skador
• Planering av drift
• Montering och installation
• Handhavande
• Underhåll och rengöring av wallboxen
• Avfallshantering
Läs detta kapitel noggrant och följ säkerhetsreglerna. Detta minskar säkerhetsrisken.
Uppmärksamma din personal och dina kunder på detta kapitel. Överlämna dokumentationen
till dessa personer.

Direktiv och föreskrifter
I kapitlet Säkerhetsanvisningar beskrivs de risker och försiktighetsåtgärder som ska iakttas vid
planering av drift, montering, installation, handhavande och underhåll. Dessutom ska
regionala, nationella direktiv och föreskrifter om elsäkerhet och förebyggande av
olyckshändelser samt om säkerhet på arbetsplatsen följas.
Följ dessutom följande föreskrifter och krav:
• Regionala standarder och anslutningsvillkor
• Föreskrifter avseende parkeringsplatser för elfordon inklusive wallboxen.
• Elleverantörens direktiv
• Apparat- och fundamentstatik
Anvisningarna i dokumentationen ersätter inte lagstadgade säkerhetsinstruktioner.
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Säkerhetsanvisningar

2.1 Allmänna säkerhetsanvisningar

Målgrupp
Ordningsföljden av följande säkerhetsanvisningar är baserad på användningsfaserna i
produktens livscykel. Beskrivningen är avsedd för följande personer:
• Innehavare som är ansvarig för att produkten ska kunna användas på ett säkert sätt
• Montörer som installerar produkten
• Fackkunniga personer som ansluter och driftsätter produkten
• Underhålls- och rengöringspersonal som sköter produkten
• Användare som laddar fordon
Kvalificerade elexperter avser personer som kan styrka en kvalifikation som fackkunnig
person inom elteknik. Dessa personer har tillstånd att driftsätta, aktivera, jorda och märka
produkter, system och elkretsar i enlighet med de säkerhetstekniska standarderna.

Användningsområden för produkten
• Laddning av eldrivna fordon i offentliga och halvoffentliga områden
• Laddningsstationer för depåer, parkeringshus, offentliga parkeringsplatser och
detaljhandeln
• Stationer för Car-to-go-projekt

Avsedd användning
Produkten är avsedd för laddning av batterier i elfordon och laddhybridfordon. Wallboxen är
lämplig för inom- och utomhusanvändning.
Ladda elfordonen i enlighet med IEC 61851-1 och 61851-22. All annan användning eller
användning utöver detta är icke avsedd användning och betraktas som missbruk av
produkten.
Enligt produktansvarslagen är du skyldig att förhindra varje förutsebar felaktig användning
eller missbruk av produkten.

Förlust av tillverkarens garanti genom otillåtna ändringar på produkten
Produkten får inte förändras. Om detta åsidosätts upphör tillverkarens garanti och produktens
godkännanden blir ogiltiga.

Otillåtet öppnande av produkten
Risk för elektriska stötar.
Endast kvalificerad personal får öppna produkten. Om obehöriga personer hanterar
produkten finns risk för stora sakskador, allvarliga personskador eller dödsfall.
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Säkerhetsanvisningar

2.1 Allmänna säkerhetsanvisningar

Kvalificerad personal
Alla arbeten utöver handhavandet får endast utföras av kvalificerad personal. Dessa personer
har kunskap om följande ämnen genom sin utbildning, erfarenhet eller uppträning:
• Relevanta standarder och föreskrifter
• Tillämpliga bestämmelser om förebyggande av olyckor
De är behöriga att utföra nödvändiga arbeten och att identifiera och undvika möjliga risker i
detta samband.

Personlig skyddsutrustning
Undvik olyckor och farliga situationer. Använd anpassad personlig skyddsutrustning för det
aktuella arbetet, t.ex. skyddsglasögon, skyddshandskar, skyddsskor.

Säkerhetsanordningar
För att undvika farliga situationer är det förbjudet att förändra, ta bort, förbikoppla eller
avaktivera säkerhetsanordningar.
Åsidosättande av detta kan ge upphov till farliga situationer som kan leda till allvarliga
personskador eller dödsfall.

Explosions- och brandrisk
Lättantändliga vätskor som bildar mycket brandfarliga ångor, t.ex. bensin eller etanol, får inte
förvaras eller användas i närheten av wallboxen. Elektrostatisk uppladdning eller värme som
uppstår vid laddning kan göra att lättantändliga vätskor exploderar.
Åsidosättande av detta kan ge upphov till farliga situationer som kan leda till mycket
allvarliga personskador eller dödsfall.

Översvämning
Ta wallboxen ur drift om det finns risk att den översvämmas helt eller delvis, t.ex. genom
uppdämt vatten, högvatten eller kraftigt regn. Inträngande vatten eller fukt kan ge upphov
till allvarliga skador på wallboxen.
Endast kvalificerad personal får torka wallboxen och kontrollera den avseende duglighet för
säker drift. Fuktighet eller vätska i wallboxen kan orsaka elektriska stötar.

Laddningskabel som snubbelfälla
Laddningskabeln kan utgöra ett hinder när den förbinder wallboxen och fordonet. Se till att
laddningskabeln inte blockerar någon flyktväg och inte utgör en snubbelrisk på annat sätt
heller.
Om en person faller över laddningskabeln kan den oavsiktligt dras ut ur uttaget vilken kan
leda till skador på fordonet och på wallboxen.
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Säkerhetsanvisningar

2.2 Säkerhet vid uppställning, montering och underhåll

Rengöring
Rengör wallboxens yta med en fuktig trasa. Använd endast biologiskt nedbrytbara
rengöringsmedel för att skydda miljön.
Rengör inte produkten med ång- eller vattenstråle. Inträngande fukt kan ge upphov till
allvarliga skador på wallboxen. Fuktighet eller vätska i wallboxen kan orsaka elektriska stötar.
Åsidosättande av dessa riskangivelser kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall.

2.2

Säkerhet vid uppställning, montering och underhåll
För undvikande av risker får endast kvalificerad personal ställa upp och montera wallboxen.
Wallboxen ska vara spänningsfri. Iaktta uppställnings- och monteringsanvisningen. De
gällande regionala standarderna och föreskrifterna, t.ex. elteknikens fem säkerhetsregler (se
även De 5 säkerhetsreglerna för eltekniska arbeten (Sida 12)) ska efterföljas. Åsidosättande
av dessa säkerhetsanvisningar kan ge upphov till farliga situationer som kan leda till allvarliga
personskador eller dödsfall.

Säkerhet på arbetsplatsen
Vid arbeten på gator, byggplatser och i offentliga områden ska säkerheten säkerställas enligt
vad de lokala förhållandena och föreskrifterna kräver.
Iaktta de gällande direktiven för korrekt utförande av arbetena:
• Lagbestämmelser
• Lokala säkerhetsvillkor
• Gatutrafikens förhållanden
Beakta följande punkter:
• Säkra byggplatsen i enlighet med ”Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an
Straßen” [Direktiv för säkring av arbetsplatser på gator och vägar” eller jämförbara
regionala föreskrifter.
• Använd lämpliga avspärrningsanordningar beroende på de aktuella förhållandena.
• Bär alltid varselväst vid arbeten i gatutrafiken.
• Se till att en fri arbetsyta med en diameter på minst 8 meter finns.
• Efterfölj de gällande föreskrifterna avseende parkeringsplatser för elfordon inklusive
wallboxen.

Risk för olyckshändelse om arbetsutrymmet är begränsat
Iaktta ett tillräckligt stort fritt utrymme mot hinder i närheten vid uppställning av wallboxen
för att undvika kollisioner och klämskador.
Håll marken resp. golvet i arbetsområdet fria från föremål för att undvika snubbelrisk.
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Säkerhetsanvisningar

2.3 Säkerhet vid elektrisk installation

Matningskabel
Det finns risk för elektriska stötar om elektriska anslutningar och komponenter är fritt
åtkomliga.
Kontrollera att matningskabeln är strömlös och har säkrats mot oavsiktlig återinkoppling
innan du påbörjar monteringsarbetet.
Ta inte wallboxen i drift om det finns synliga skador eller manipulationer.

Risk för klämskador
Iaktta ett tillräckligt stort avstånd från personer när du sätter ner wallboxen för att undvika
klämskador.

2.3

Säkerhet vid elektrisk installation
Vid den elektriska installationen ska följande punkter efterföljas. Endast fackkunniga personer
får ansluta wallboxen till el, wallboxen får endast anslutas när den är spänningsfri. Iaktta
installationsanvisningen och anslutningsanvisningarna vid arbetet. De gällande regionala
standarderna och föreskrifterna, t.ex. elteknikens fem säkerhetsregler (se även De 5
säkerhetsreglerna för eltekniska arbeten (Sida 12)) ska efterföljas. Åsidosättande av dessa
säkerhetsanvisningar kan ge upphov till farliga situationer som kan leda till allvarliga
personskador eller dödsfall.

Säkerhet på arbetsplatsen
Vid arbeten på gator, byggplatser och i offentliga områden ska säkerheten säkerställas enligt
vad de lokala förhållandena och föreskrifterna kräver.
Iaktta de gällande direktiven för korrekt utförande av arbetena:
• Lagbestämmelser
• Lokala säkerhetsvillkor
• Gatutrafikens förhållanden
Beakta följande punkter:
• Säkra byggplatsen i enlighet med ”Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an
Straßen” [Direktiv för säkring av arbetsplatser på gator och vägar” eller jämförbara
regionala föreskrifter.
• Använd lämpliga avspärrningsanordningar beroende på de aktuella förhållandena.
• Bär alltid varselväst vid arbeten i gatutrafiken.
• Se till att en fri arbetsyta med en diameter på minst 8 meter finns.
• Efterfölj de gällande föreskrifterna avseende parkeringsplatser för elfordon inklusive
wallboxen.
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Säkerhetsanvisningar

2.4 De 5 säkerhetsreglerna för eltekniska arbeten

Risk för elektriska stötar
Wallboxens matningsspänning är 230 V AC eller 400 V AC. Det är farligt att beröra
spänningssatta komponenter. För att undvika faran får wallboxen endast öppnas av utbildade
och upptränade fackkunniga personer.
Stäng av varje spänningsförsörjning till produkten innan du öppnar wallboxen. Säkra
wallboxen mot återinkoppling.

Skador på uttag och laddningskabel
Kontrollera uttagen och laddningskabeln regelbundet avseende skador. Skador på
laddningskabeln utgör en riskkälla vid användning av produkten.
Om laddningskabeln är defekt får du inte ta den i drift och den pågående
laddningsproceduren ska avbrytas. Stäng av spänningen till laddningskabeln utan att beröra
kabeln. Säkra produkten mot återinkoppling.,
Om wallboxen är defekt ska den tas ur drift. Gör detta genom att slå från spänningen till
wallboxen och säkra den mot återinkoppling.
Defekta kontaktdon och laddningskablar kan ge upphov till brand. Ta anläggningen ur drift
om den är defekt. Låt kvalificerad personal reparera defekta komponenter.

Kondensvatten
Före idrifttagning av wallboxen ska en fackkunnig person kontrollera om det finns kondens i
wallboxen. Även små mängder kondens ska tas bort manuellt innan laddningsstationen tas i
drift.
Fuktighet i wallboxen kan orsaka elektriska stötar.

2.4

De 5 säkerhetsreglerna för eltekniska arbeten
Den Europeiska standarden EN 50110-1 "Arbeten i ett spänningsfritt tillstånd" föreskriver
säkerhetsregler för arbeten på och i elektriska anläggningar. För att säkerställa personers och
utrustningens säkerhet i enlighet med standarden, måste du alltid beakta följande
säkerhetsregler:

Säkra den elektriska anläggningen innan du påbörjar arbetet
Tillämpa de följande fem säkerhetsreglerna innan du påbörjar arbetet på och i elektriska
anläggningar:
1. Frånkoppling
2. Skydda mot återinkoppling
3. Kontrollera spänningsfriheten
4. Jorda och kortslut
5. Täck över eller spärra av mot närliggande spänningsförande komponenter
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Säkerhetsanvisningar

2.5 Säkerhet vid handhavande

Förbereda återinkoppling efter att arbetet slutförts
När arbetet avslutats förbereder du återinkopplingen enligt följande:
• Informera alla berörda personer om att arbetet avslutats och att inga ytterligare arbeten är
tillåtna
• Återkalla personer som inte längre är delaktiga från arbetsområdet
• Ta bort alla verktyg, utrustning och hjälpmedel som användes

Slå åter på den elektriska anläggningen.
När arbetet slutförts upphäver du säkerhetsåtgärderna och slår på anläggningen igen:
1. Upphäv kortslutningen
2. Upphäv jordningen
3. Ta bort övertäckningen eller avspärrningen
4. Ta bort skyddet mot återinkoppling
5. Slå på spänningen till anläggningen igen

2.5

Säkerhet vid handhavande
Vid handhavande av wallboxen ska följande punkter samt de gällande regionala standarderna
och föreskrifterna efterföljas. Åsidosättande av dessa säkerhetsanvisningar kan ge upphov till
farliga situationer som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall.

Risk på grund av elektrisk energi
Wallboxens matningsspänning är 230 V AC eller 400 V AC. Beröring av spänningssatta
komponenter orsakar en elektrisk stöt och kan leda till dödsfall.
Endast fackkunniga personer får utföra arbeten på den elektriska installationen när produkten
är spänningsfri.
• Dra alltid i stickkontakten, inte i kabeln, när du drar ut kabeln.
• Ta inte tag i stickkontakten med fuktiga händer.
• Utför inga installations-, underhålls- eller konfigurationsarbeten vid åskväder.
• Anslut eller skilj inte fordonet till/från wallboxen vid åskväder.

Laddningskabel och uttag
Defekta kontaktdon och laddningskablar kan ge upphov till brand. Ta anläggningen ur drift
om den är defekt. Låt kvalificerad personal reparera defekta komponenter.
Laddningskabeln får inte veckas, klämmas eller dras över vassa kanter, den får endast
användas inom det tillåtna temperaturområdet.
Kontrollera uttagen och laddningskabeln regelbundet avseende skador.
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2.6 Security-anvisningar

2.6

Security-anvisningar
Siemens erbjuder produkter och lösningar med Industrial Security-funktioner som stöder
säker drift av anläggningar, system, maskiner och nätverk.
För att skydda anläggningar, system, maskiner och nätverk mot cyberhot är det nödvändigt
att implementera (och kontinuerligt upprätthålla) ett komplett Industrial Security-koncept
som motsvarar den senaste tekniken. Produkterna och lösningarna från Siemens ingår i ett
sådant koncept.
Wallboxens innehavare är ansvariga för att förhindra obehörig åtkomst till deras utrustning,
system, maskiner och nätverk. Dessa system, maskiner och komponenter får endast anslutas
till företagsnätverket eller internet om och i den utsträckning detta är nödvändigt och endast
om lämpliga skyddsåtgärder (t.ex. brandväggar och/eller nätverkssegmentering) har
vidtagits.
Ytterligare information om möjliga skyddsåtgärder inom området Industrial Security finns på
(https://www.siemens.com/industrialsecurity).
Siemens vidareutvecklar ständigt produkterna och lösningarna för att göra dem ännu säkrare.
Siemens rekommenderar uttryckligen att använda produktuppdateringar så snart de är
tillgängliga och att endast använda de senaste produktversionerna. Användning av föråldrade
versioner eller versioner som inte stöds kan öka risken för cyberhot.
Prenumerera på Siemens Industrial Security RSS Feed på
(https://www.siemens.com/industrialsecurity) för att hålla dig informerad om
produktuppdateringar.

Lösenord
Tilldela ett säkert lösenord under idrifttagningen för att skydda wallboxen mot obehörig
åtkomst.
För att göra detta ska de aktuella rekommendationerna om säkerhet inom informationsteknik
följas vid val av lösenord.
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2.7 Säkerhetsrelevanta symboler

2.7

Säkerhetsrelevanta symboler

Symboler för wallboxen
Den efterföljande tabellen innehåller en förklaring av de symboler som kan finnas på din
produkt, dess förpackning eller ett medföljande dokument.
Symbol

Betydelse
Allmän farosymbol Observera/Varning
Beakta produktdokumentationen. Produktdokumentationen innehåller information om den
potentiella farans karaktär och ger dig möjlighet att identifiera risker och vidta lämpliga åtgärder.
ISO 7000 No. 0434B, DIN ISO 7000 nr 0434B
Beakta informationen i produktdokumentationen.
ISO 7010 M002
Beakta att produkten endast får installeras av en fackkunnig person.
IEC 60417 nr 6182
Beakta produktens maximala mekaniska belastning.

Beakta att anslutna elledningar ska vara dimensionerade för de förväntade minimala och maximala
omgivningstemperaturerna.
Beakta att produkten ska vara konstruerad och ansluten i enlighet med EMC-föreskrifterna.

Beakta att produkten inte får monteras eller avmonteras och kabeln inte anslutas eller dras av när
produkten är spänningssatt.
Beakta att beröringsfarliga elektriska spänningar kan finnas i produkten.
ANSI Z535.2
Släng inte den förbrukade produkten i hushållssoporna. Följ de lokala, nationella och internationella
bestämmelserna om avfallshantering.
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3

Beskrivning
3.1

Användningsområde
Wallboxen är avsedd för säker och tillförlitlig laddning av eldrivna fordon.

Användning
Wallboxen kan användas som enskild laddningsstation (”standalone”) eller inom ett nätverk
med flera laddningsstationer (parent-child-arkitektur).

Användningsområden
• Laddning av eldrivna fordon i offentliga och halvoffentliga områden
• Laddning i privata områden
OBSERVERA
Särskilda villkor
Produkten kan inte användas för laddning av fordon som kräver ventilation under
laddningsproceduren.

Funktioner och egenskaper
• Laddning av elfordon i enlighet med IEC 61851-1 och IEC 61851-22
• Rostfri kapsling av motståndskraftig plast
• Stängbart laddningsuttag typ 2 resp. fast installerad laddningskabel med stickkontakt typ
2 enligt IEC 62196
• Kommunikation via Open Chargepoint Protocol (OCPP)
I samband med ett backend-system från Siemens (t.ex. Siemens Device Management)
erbjuder wallboxen följande tilläggsfunktioner:
• Anslutning och styrning via nätverk, smartmobiler och digitala enheter
• Central övervakning, underhåll och utvärdering
• Uppdatering av den fasta programvaran
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3.2 Wallboxens konstruktion

3.2

Wallboxens konstruktion
Följande bild visar wallboxens konstruktion på framsidan och baksidan.

①

Användargränssnitt

②

Typskylt

③

Laddningsuttag

④

Skyddskåpa anslutningsområde

⑤

Upphängningspunkt väggfäste

⑥

Genomföring matningskabel

⑦

Genomföring kommunikationsledning

⑧

Fack för SIM-kort

⑨

MID-räknare

⑩

Anslutningsplintar

⑪

LAN-gränssnitt

Bild 3-1

Konstruktion
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3.3 Användargränssnittets uppbyggnad

3.3

Användargränssnittets uppbyggnad

①

WiFi-status

②

Fjärrkontroll

③

Frontpanel spärrad

④

Bluetooth-status (ej aktiv)

⑤

Multifunktionsindikator för laddningsnivå/RFID/tidsfördröjning/feltillstånd

⑥

Tryckknapp

⑦

RFID-läsare

⑧

Status-LED fel

⑨

Status-LED laddning pågår

⑩

Status-LED power

⑪

Status-LED fordon anslutet

Bild 3-2
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3.4 Ingående delar

3.4

Ingående delar

Ingående delar
Följande komponenter ingår i leveransen:

①

1 st. wallbox (här som symbolbeteckning för stängbart laddningsuttag typ 2 resp. fast installerad laddningskabel
med stickkontakt typ 2 enligt IEC 62196)

②

1 st. väggfäste

③

6 st. fästskruvar DIN 7996 5x40

④

6 st. pluggar 8x40

⑤

1 st. låsskruv ISO 14583 M3x8

⑥

1 st. ferritkärna

⑦

1 st. övergångsstycke kabelgenomföring

⑧

2 st. RFID-kort admin

⑨

5 st. RFID-kort användare
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3.5 Räknare

3.5

Räknare
Wallboxen har en inbyggd MID-konform strömräknare. Räknarvärdet är tillgängligt i
Versicharge-appen/devicemanagern.

Se även
Tekniska specifikationer (Sida 61)

3.6

Identifiering av produkten

Typskylt
En typskylt sitter på utsidan av wallboxen och anger produktens beteckning och serienummer
och de viktigaste anslutningsvärdena.
Med uppgifterna på typskylten kan kundtjänsten och supporten hjälpa till vid fellokalisering
och tillhandahålla passande reservdelar. Ta därför inte bort typskylten. Se till att uppgifterna
förblir läsliga.
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3.6 Identifiering av produkten

Artikelnummer
Artikelnumret är sammansatt enligt följande:
8

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
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E

M

1

3

1

①

-

②

③

④

⑤

⑥

-

⑦

⑧

⑨

⑩

0= standardversion
2 =32A 1-fas / 7,4kW
3= 32A 3-fas / 22kW
E= inbyggd räknare, MED-konform
H= uttag typ 2, utgång till höger
J= kabel med stickkontakt typ 2 (7 m), utgång till höger
0= IEC
4= RTU/TCP-Modbus + Ethernet+WiFi
0= utan fack för SIM-kort (utan mobilkommunikation)
3= med fack för SIM-kort (standardmodem GSM/LTE)
G= RFID, utan kreditkortsfunktion
A= standardfärg silver metallic pantone 10077, standard cover
0= child-typ
1= parent-typ utan SIM-kort
2= parent-enhet inklusive SIM-kort förkonfigurerad
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Montering / inbyggnad / anslutning
4.1

Säkerhetsåtgärder vid monteringen

Allmänt
Vid laddning av elfordon krävs höga elektriska effekter under lång tid. Strömförsörjningens
förinstallation och wallboxens installation måste motsvara effektkraven. För att dessa krav
ska tillgodoses på fackmässigt korrekt sätt, är denna installationsanvisning avsedd för
utbildade och upptränade fackkunniga personer. Som kvalificerad fackkunnig person är du
ansvarig för säkerheten under installationen, men också senare när produkten används av
operatören eller slutanvändaren.
Följ därför De 5 säkerhetsreglerna för eltekniska arbeten (Sida 12).
Montera wallboxen på en bärkraftig vägg eller på en pelare som är avsedd för detta ändamål.
Dra fram kablarna till wallboxen underifrån.
FARA
Risk för elektriska stötar om elektriska anslutningar och komponenter är fritt
åtkomliga
Innan du påbörjar monteringsarbetet kontrollerar du att matningskabeln är strömlös och har
säkrats mot oavsiktlig tillkoppling.
Om du upptäcker skador eller manipulation (t.ex. skador på kapslingen) får du inte ansluta
wallboxen.
VARNING
Följ alla säkerhetsanvisningar. Genom detta undviks farliga situationer som kan ge upphov
till allvarliga personskador eller dödsfall.
Iaktta alla nationella krav avseende kontroll av installationen. Endast kvalificerad personal
får montera wallboxen. Nedan beskrivs de olika stegen för montering av wallboxen. På den
aktuella användningsplatsen kan ytterligare arbetsmoment vara nödvändiga. Därför ska
monteringsanvisningen nedan inte anses vara uttömmande.

Se även
Förberedelser inför monteringen (Sida 23)
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4.2 Förberedelser inför monteringen

4.2

Förberedelser inför monteringen

Förutsättningar
• Följ de nationella lagstadgade villkoren för installationen.
• Monteringsplats:
– Väggen är jämn och bärkraftig.
– Vid montering på en pelare ska de speciella installations- och monteringsanvisningarna
beaktas
• Anslutningen till strömförsörjningen är redo.
• Alla strömförsörjningsuttag är strömlösa och säkrade mot oavsiktlig tillkoppling.

Nödvändiga verktyg
De nödvändiga verktygen ingår inte i leveransen.
• U-nyckel storlek 36
• optional kabelkoppling
• skruvmejselsset krysspår
• skruvmejselsset spår
• skruvmejslar Torx-TR
• verktygsset för elektriker
• vattenpass
• eventuellt crimpningsverktyg och monteringsverktyg för RF45-stickkontakter
Verktyg för stenvägg eller betongvägg:
• slagborrmaskin
• stenborr ∅ 8 mm
• hammare
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4.3 Tillvägagångssätt vid monteringen

4.3

Tillvägagångssätt vid monteringen

Specifika säkerhetsanvisningar
FARA
Risk för elektriska stötar vid fuktighet på grund av kondens
Innan du tar wallboxen i drift måste en auktoriserad och behörig elektriker kontrollera om
det finns fukt i wallboxen. Även små mängder kondens ska tas bort innan
laddningsstationen tas i drift. Vidta lämpliga åtgärder för att torka apparaten.
Stäng inte av strömförsörjningen till laddningsstationen under längre perioder efter
idrifttagningen. På så sätt undviker du kondensbildning i wallboxen. Om wallboxen ska
stängas av för en längre tidsperiod, måste ett lämpligt fuktskydd anordnas.
VARNING
Risk för olyckor
Risk för olyckor på grund av osäkrad wallbox.
• Ställ inte ner wallboxen oövervakad.

• Ställ ner wallboxen eller dess komponenter så att wallboxen och dess komponenter inte
kan välta eller falla ner.
VARNING
Risk för olyckor
Risk för olyckor om arbetsutrymmet är begränsat Iaktta ett tillräckligt stort fritt utrymme
mot hinder i närheten vid uppställning av wallboxen för att undvika kollisioner och
klämskador.

• Säkerställ att det finns ett tillräckligt stort arbetsutrymme mot hinder i närheten när du
ställer ner lasten.
• Håll arbetsområdet fritt från föremål för att undvika snubbelrisk.
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4.3 Tillvägagångssätt vid monteringen

Förbereda monteringen
1. Kontrollera förutsättningarna i kapitel Förberedelser inför monteringen (Sida 23).
2. Öppna förpackningen försiktigt.
3. Lägg fram ett underlag som wallboxen kan läggas ner på.
4. Ta wallboxen försiktigt ur förpackningen.
5. Kontrollera wallboxen avseende skador. Reklamation efter utförd montering accepteras inte.
6. Kontrollera leveransens innehåll (Sida 19)
FARA
Risk för elektriska stötar om elektriska anslutningar och komponenter är fritt
åtkomliga
Innan du påbörjar monteringsarbetet kontrollerar du att matningskabeln är strömlös och har
säkrats mot oavsiktlig tillkoppling.
Om du upptäcker skador eller manipulation (t.ex. på kapslingen, uttag) får du inte ta
wallboxen i drift.
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4.3 Tillvägagångssätt vid monteringen

Montera väggfästet
1. Ta bort väggfästet från wallboxen.

Bild 4-1

Ta bort väggfästet

2. Rikta in väggfästet på monteringsytan med hjälp av ett vattenpass. Använd väggfästet för
att markera fästhålen på väggen.

Bild 4-2

Borrschema

3. Lägg väggfästet åt sidan och borra hålen i väggen.
4. Skjut in pluggar i de borrade hålen.
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4.4 Krav på anslutningen till strömförsörjningen
5. Slå in pluggarna i väggen med hammaren tills de ligger i plan med väggen.
6. Skruva fast väggfästet på väggen. Dra inte åt skruvarna för kraftigt för att undvika skador på
väggfästet. Se till att väggfästet sitter fast ordentligt.

Bild 4-3

Montera väggfästet

Märk
Följ motsvarande monteringsanvisning om väggfästet ska monteras på en pelare. Eventuellt
ska andra skruvar och verktyg användas.

4.4

Krav på anslutningen till strömförsörjningen
Wallboxen är endast avsedd för fast installation och har ingen frånskiljningsanordning mot
elnätet. Vid installation av matningsledningen ska de nationella föreskrifterna och
standarderna följas. Dvärgbrytare och jordfelsbrytare är inte inbyggda och måste installeras
uppströms. Tack vare den inbyggda DC-felströmsövervakningen räcker det vanligtvis med en
jordfelsbrytare typ A.
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4.5 Position för inre koppling

4.5

Position för inre koppling
Häng upp wallboxen i det övre och nedre spåret i väggfästet.

Ta bort skyddskåpan: Ta ner wallboxens skyddskåpa genom att trycka upp de båda clipsen för
att komma åt elektroniken.
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4.6 Ansluta matningskabeln

4.6

Ansluta matningskabeln
Välj kabelarea enligt dragningstyp, last och spänningsfall:
Märk

3-fas-drift
Wallboxen kan drivas med 3 faser + N + PE. Uppgifterna framgår av typskylten (Sida 20).
Märk

1-fas-drift
Wallboxen kan drivas med 1 fas + N + PE. Uppgifterna framgår av typskylten (Sida 20).
OBSERVERA
Neutralledare alltid ansluten
Neutralledaren måste alltid anslutas eftersom produkten annars kan förstöras. I TN-C-nät ska
eventuellt en kabelbryggning N-PE användas.

Tillvägagångssätt
FARA
Risk för elektriska stötar
Se till att de 5 säkerhetsreglerna iakttas vid anslutning av wallboxen (se även De 5
säkerhetsreglerna för eltekniska arbeten (Sida 12)).
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4.6 Ansluta matningskabeln

Gör på följande sätt för att ansluta matningskabeln:
1. Dra matningsledningen genom kabelinföringen och anslut den.
Märk

Ändhylsor på flexibla kablar
Använd ändhylsor när du ansluter flexibla kablar.

①

Ledningsgenomföring

②

Ferritkärna

③

Matningskabel på plinten

Bild 4-4

Matning Wallbox 8EM1310-..0.-….

2. Dra åt kabelförskruvningens mutter med fingerkraft för täthet och dragavlastning. Vid kablar
med en ytterdiameter på 9 till 15 mm ska det medföljande övergångsstycket användas. Ge
akt på att tätningen sitter korrekt.

Bild 4-5
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4.7 Begränsa laddningsströmmen

4.7

Begränsa laddningsströmmen
Märkströmmen är inställd av tillverkaren för respektive wallboxmodell (se typskylt). Den kan
dessutom begränsas med hjälp av omkopplaren på laddningskontrollern, se bilden nedan.
Märk

Arbetena får endast utföras av en fackkunnig person.
Endast fackkunniga personer får begränsa den maximala laddningsströmmen till
matningseffekten via omkopplaren. Dimensionering och säkring av den försörjande
strömkretsen ska vara anpassad till den inställda laddningsströmstyrkan. Beakta lokala
villkoren och anslutningsförhållandena.

Ställa in wallboxens strömstyrka*

Bild 4-6

Laddningsström

1. Öppna täcklocket.
2. Ta bort skyddskåpan.
3. Ställ in önskad strömstyrka genom att vrida omkopplaren till det motsvarande värdet.
4. Stäng och lås wallboxens täcklock. Ge akt på att tätningen sitter korrekt.
Märk
I positionerna 5 till 9 ökas strömstyrkan maximalt till det högsta värde som utrustningen är
dimensionerad för.
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4.8 Ansluta kommunikationsledningen

4.8

Ansluta kommunikationsledningen

Anslutning av kommunikationsledningarna
Kommunikationsledningarna för Ethernet eller Modbus ansluts så här:
Märk

Anslutning av stickkontakterna efter införande
Montera inte RJ45-stickkontakten eller Modbus RTU-stickkontakten förrän kabeln har förts in
genom packningsinsatsen. Om stickkontakten monteras innan kabeln har förts in, skadas
packningsinsatsen.
1. Dra kommunikationsledningarna för Ethernet eller Modbus genom väggfästet.
2. Gör ett litet hål i packningsinsatsen. Använd t.ex. en liten skruvmejsel till detta.
3. För in ledningarna genom packningsinsatsen i produktens undersida och in i wallboxen.
4. Montera nödvändiga kontaktdonen. Iaktta villkoren från stickkontaktens tillverkare.
5. Sätt fast de använda kontaktdonen i motsvarande uttag på kretskortet.
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4.8 Ansluta kommunikationsledningen

Anslutningsdon och DIP-omkopplare
Bilden nedan visar anslutningsdonen och DIP-omkopplarna för kommunikationsledningarna.

Märk

Inställningarna för DIP-omkopplare på produkten för Modbus RTU
A8 är omkopplaren för avslutningsmotståndet till Modbus RTU-protokollet. Ställ omkopplaren
på ON på båda ändarna av bussförbindelsen.
Ställ omkopplaren på OFF på alla enheter däremellan.

Mer information
Ytterligare information om kommunikation finns här (Sida 40).
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4.9 Stänga wallboxen

4.9

Stänga wallboxen
Haka i skyddskåpan för elektroniken igen (visas inte på bilden). Ge akt på att tätningen sitter
korrekt. Se till att kablarna inte kläms in eller veckas när wallboxen hängs upp i väggfästet.
Lyft ut wallboxen ur positionen för inre koppling och anslut wallboxen genom att sätta fast
wallboxen på väggfästet. Säkra wallboxen mot obehörigt öppnande med hjälp av den
medföljande skruven M3x8.
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4.10 Påslagning och kontroll

4.10

Påslagning och kontroll

Tillvägagångssätt vid påslagning och kontroll av wallboxen
Utför följande arbetsmoment för att slå på och kontrollera produkten.
1. Slå på spänningen för wallboxens matningsledning.
2. Slå på försäkringarna, lastfrånskiljaren och RCBB.
3. På wallboxen lyser lysdioden ”Power”.
Om displayen på wallboxen inte lyser: kontrollera spänningen med ett mätinstrument. Iaktta
de regionala föreskrifterna vid mätningen.
Provkörning med godkännande
• Utför mätningarna i enlighet med DGUV-föreskrift 3 [DGUV: olycksfallsförsäkringarnas
nationella förbund i Tyskland] eller jämförbara föreskrifter.

Avslutande arbeten
1. Ta bort förpackningsmaterialet och skyddsfolierna.
2. Om anläggningen är nedsmutsad: rengör anläggningen.
3. Fyll i idrifttagningsprotokollet i enlighet med de regionala föreskrifterna, t.ex. DGUV
Vorschrift 3.
Märk
Wallboxen är dimensionerad för långtidsdrift. Daglig nystart (power cycle) kan leda till att
komponenternas livslängd förkortas.

VersiCharge AC Wallbox IEC
Bruksanvisning, 09/2021

35

5

Idrifttagning
5.1

Offlinedrift
Wallbox kan användas offline eller utan internetuppkoppling, men i så fall utan följande
funktioner:
• Automatisk uppdatering av den fasta programvaran
• Statusindikering i appen VersiCharge
• Delay-funktion i appen VersiCharge
För att göra så ska du slå på spänningsmatningen och vänta tills LED:n för WiFi-status (se
även Användargränssnittets uppbyggnad (Sida 18)) blinkar vitt. I detta läge är det möjligt att
ladda fordon och att autentisera sig via RFID (lokal upplåsningslista).

5.2

Idrifttagning med dator eller mobil enhet
För wallboxens inbyggda funktioner krävs internetförbindelse för anslutning till Siemens
Device Management. Förbindelsen ställs in i samband med den beskrivna idrifttagningen.

Förbereda idrifttagningen
Ta wallboxen i drift antingen med hjälp av appen VersiCharge med din mobil enhet eller med
hjälp av ett datorverktyg.
Om det handlar om en enskild wallbox, rekommenderar vi appen VersiCharge på
smartmobilen.
Om flera enheter ska tas i drift inom ett nätverk (inkl. parent/child-uppsättning), ska
datorverktyget VersiCharge användas.
Ytterligare information finns i verktygens respektive nedladdningsområde.

Idrifttagning med appen VersiCharge
Följ dessa anvisningar för idrifttagning med appen VersiCharge:
1. Installera appen VersiCharge- från Google Play Butiken (https://play.google.com/store) eller
från Apple App Butiken (https://www.apple.com/ios/app-store/) på din mobil enhet.
2. Skapa ett användarkonto i appen.
– Ändra lösenord
– Posta meddelanden
– Hantera kontaktdata
3. Förbind din smartmobil med wallboxens WiFi och följ anvisningarna på din mobil enhet
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5.2 Idrifttagning med dator eller mobil enhet
4. Förbind wallboxen med internet via appen VersiCharge. Det finns två sätt att göra detta:
– mobilt internet (SIM-kort endast i Parent-enhet)
– WiFi
– Ethernet
5. Förbind wallboxen med Siemens Device Management. Detta görs automatiskt.
6. Välj ett relevant namn för wallboxen.
7. Kontrollera inställningarna.
En utförlig anvisning för idrifttagningen finns här (https://siemens.com/versicharge).

Idrifttagning med datorverktyget VersiCharge Konfigurator.
Följ anvisningarna för idrifttagning med VersiCharge Konfigurator:
1. Ladda ner VersiCharge Konfigurator på internet (https://siemens.com/versicharge) (se
SIEMENS Industry Online Support SIOS
(https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/109798469))
2. Installera VersiCharge Konfigurator (se SIEMENS Industry Online Support SIOS
(https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/109798469))
3. Följ anvisningarna i installationshandboken Configuration Tool för idrifttagning av
wallboxen.
4. Kontrollera inställningarna.
Märk
De underordnade enheterna kan koppla upp till internet via den överordnade enhetens WiFi
som användas gemensamt. Detta är endast möjligt för sådana överordnade enheter som är
uppkopplade till internet via en mobilkommunikationsmodem eller Ethernet.

Ändra SSID och lösenord
OBSERVERA
Ändra SSID och lösenord
Gör på följande sätt om du vill ändra nätverksinställningar som SSID eller lösenordet efter
det att wallboxen har förbundits med Siemens Device Management:
1. Ta bort wallboxens länk med Siemens Device Management via appen VersiCharge eller
via VersiCharge Siemens Cloud (https://versicharge.emobility.siemens.cloud/).
2. Upprepa de ovan angivna stegen för idrifttagning.
Om en WiFi-repeater används i efterhand, rekommenderar vi att samma SSID och lösenord
används som vid registrering av wallboxen.
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5.3 Anvisningar för uppsättning av kommunikationsförbindelsen

Siemens Care Remote Service
Beakta: Produkten innehåller Care Remote Service under den vanliga garantitiden. Ytterligare
information om Care Remote Service hittar du på internet (https://siemens.com/emobilitycare).

5.3

Anvisningar för uppsättning av kommunikationsförbindelsen

5.3.1

Nödvändiga öppna portar
Dessa öppna portar krävs för kommunikation med Siemens Device Management,
protokollservern och OCPP-servern:
• 20
• 21
• 22
• 23
• 123
• 443
• 514
• 9019
• 20000
• Kommunikationsport för OCPP. Denna port är beroende av servern.

5.3.2

WiFi-förbindelse
WiFi-gränssnittet möjliggör kommunikation mellan enheterna samt kommunikation med
Siemens Device Management. Följande kombinationer är möjliga:
• WiFi-förbindelse från varje wallbox direkt till Siemens Device Management via lokal WiFimottagare med öppen internetuppkoppling.
• WiFi-förbindelse från varje child-enhet till central parent-enhet. Ethernet-förbindelse från
parent till Siemens Device Management via lokal LAN-mottagare med öppen
internetuppkoppling.
• WiFi-förbindelse från varje child-enhet till parent-enheten och sedan per
mobilkommunikation från parent-enheten till Siemens Device Management.
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5.3 Anvisningar för uppsättning av kommunikationsförbindelsen

5.3.3

SIM-kort
Alla parent-enheter av typ 8EM131x-xxxxx-3xxx är utrustade med ett fack för mikro-SIM-kort
för mobilkommunikation. Parent-enheter av typ 8EM131x-xxxxx-3xx1 levereras utan SIMkort. Vid behov kan enheten kompletteras med ett SIM-kort som tillhandahålls av kunden.
Beakta mobilkommunikationsleverantörens uppgifter avseende datalänken. Parent-enheterna
av typ 8EM131x-xxxxx-3xx2 levereras med ett förinställt SIM-kort för förbindelse till Siemens
Device Management (och ev. till Siemens OCPP Backend). Beakta att mobilkommunikationen
inte är kostnadsfri.

Förutsättning
Utför följande arbetsmoment vid arbeten på SIM-kortet:
1. Frånskilj wallboxen.
2. Säkra den mot tillkoppling
3. Öppna wallboxen
4. Kontrollera att wallboxen är frånkopplad
5. Ta på ESD-kläder och använd ett ESD-jordningsarmband med förbindelse till PE-ledaren.

Konfigurera mobilkommunikationen
Utför följande arbetsmoment om du använder ett SIM-kort från en annan leverantör:
1. Du kan sätta i ett mikro-eller nano-SIM-kort med hjälp av en adapter. Se till att kontrollfrågan
efter PIN-koden är avaktiverad.
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5.3 Anvisningar för uppsättning av kommunikationsförbindelsen
För inställning av mobilenheten för SIM-kortet från en annan leverantör behöver du följande
uppgifter från leverantören:
• Uppringningssträng (modem dial string)
• Access Point Name (APN)
• Eventuellt lösenord och användarnamn
Märk
För enheter som levereras med SIM-kort från fabrik (8EM131x-xxxxx-3xx2) ska följande
parametrar ställas in för förbindelse till Siemens Device Management System:
• Uppringningssträng: *99#
• APN: cu.siemens.global

• Lösenord och användarnamn krävs inte

5.3.4

Översikt Modbus, RS485 och Ethernet

Förutsättning
För Modbus-kommunikation krävs att den fasta programvaran har version V2.113 eller
senare.

Egenskaper
Wallboxen har två gränssnitt för nätverksanslutning
• Ett RJ45-uttag för Ethernet (kabeltyp: CAT 6 eller högre). RJ45 koppar-Ethernet-port.
Denna 10/100BASE-T-förbindelse möjliggör överföringshastigheter på upp till 100 Mbit/s
och stödjer protokollet Modbus-TCP/IP. Standard-UTP-kabel av kategori 6 eller högre
rekommenderas vid ett för branschen vanligt maximalt avstånd på 100 meter.
• Ett RS485-gränssnitt för Modbus RTU (kabeltyp: twisted pair, skärmad, 0,5 mm²)
Via Modbus kan flera wallboxar förbindas.
Märk

Säkerhetsinformation
Modbus-protokollet är ett öppet protokoll, och det åligger installatören att förhindra
manipulation genom säker koppling för dessa förbindelser.
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5.3 Anvisningar för uppsättning av kommunikationsförbindelsen

Användning av Modbus-RTU-protokollet
VersiCharge AC wallboxar kan användas som Modbus-enheter och leverera realtidsdata via
Modbus-RTU-protokollet. Överordnade Modbus-enheter som är anslutna till wallboxen, t.ex.
Modbus-servrar, kan utföra följande funktioner:
• Läsa data
• Skriva data i registren i din wallbox
• Ändra enhetens konfiguration
• Starta styrningsaktiviteter
Gnom detta kan de:
• Överta funktionen som Child-Modbus-enheter
• Tillhandahålla realtidsdata via Modbus-protokollet
Parent-Modbus-enheter har följande uppgifter:
• Läsa dessa data
• Skriva data i registren i din räknare
• Ändra enhetens konfiguration
• Starta styrningsaktiviteter

Modbus Map
Modbus Map tillhandahålls på förfrågan via nedladdningscentret (se även
siemens.com/versicharge (https://siemens.com/versicharge)).

5.3.5

Inställning kommunikation
Information om instruktionsuppsättningen finns här.

Funktionskoder som stöds

1. 0x03 (läsa flera holding register)
2. 0x10 (skriva flera holding register)
3. 0x11 (report slave-ID) – förutsättning är att en enhet är
förbunden med Modbus

Högsta möjliga antal RS485-wallboxar som kan anslutas till
Parent-Modbus-enheten eller Modbus-styrningen
Maximal längd på kommunikationsbussen (Modbus RTU)
Information: För Modbus TCP gäller de standardmässiga
segmentlängderna för Ethernet
Avfrågningsfrekvens
Standard Modbus TCP-serverport
För att en Modbus RTU-förbindelse ska kunna åstadkommas
måste följande parametrar användas:
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304,8 m (1000 ft)
1 s (min. 500 ms)
Port 502
Baudhastighet = 38400
Paritet = jämn
Databitar = 8
Stoppbit = 1
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5.4 Hantera och använda RFID

5.4

Hantera och använda RFID
Wallboxen stödjer olika autentiseringsmetoder via OCPP.
Dessutom kan användar-ID:erna till behöriga RFID-kort sparas i en lokal förkonfigurerad lista.
Du förvaltar RFID-korten via följande kanaler:
• Modbus-styrning
• OCPP-baserad server
• På enheten via admin-RFID-kort
Hanteringen av RFID-korten via admin-kort i den lokala förkonfigurerade listan beskrivs i
avsnittet Låsa upp eller spärra RFID-kort.

Använda RFID
Med hjälp av RFID-korten autentiserar du dig för start eller avslutning av en
laddningsprocedur. Tillvägagångssättet beskrivs i kapitel Laddningsprocedur (Sida 48).
De medföljande RFID användarkorten är inte upplåsta. Hanteringen av RFID-korten beskrivs i
nästa avsnitt.
Alternativt kan autentiseringen göras via Modbus-kontrollern eller OCPP-servern. På detta sätt
kan autentiseringen även avaktiveras.

Bild 5-1
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5.4 Hantera och använda RFID

RFID-kort som stöds
För autentisering har wallboxen en inbyggd RFID-läsare som är aktiverad vid leveransen.
Följande tabell innehåller de tagtyper som stöds.
Tabell 5- 1

Tagtyper som stöds

Kortserie

Minne

Säkerhet

Protokoll som stöds

MIFARE Classic
MIFARE Plus
MIFARE DESFire
MIFARE Ultralight

1 K, 4 K
1 K, 2 K, 4 K
2 K, 4 K, 8 K
40, 48, 128, 144

Crypto1
AES, Crypto1
AES, 3DES
Ingen, 3DES

ISO14443A del 1–3
ISO14443A del 1–4
ISO14443A del 1–4
ISO14443A del 1–3

Låsa upp eller spärra RFID-kort
I wallboxen sparas lokalt en förkonfigurerad lista som innehåller alla behöriga användarkort.

Bild 5-2

Låsa upp och spärra RFID-kort

Låsa upp/spärra med admin-kort
1. Håll upp ett admin-kort mot RFID-läsaren. En ljudsignal hörs.
Du kan nu hantera RFID-korten.
2. Lägga till och ta bort:
– Håll upp ett nytt användarkort mot RFID-läsaren. En ljudsignal hörs.
Det nya användarkortet har tagits upp i den förkonfigurerade listan.
– Håll upp ett upplåst användarkort mot RFID-läsaren. En ljudsignal hörs.
Användarkortet har tagits bort från den förkonfigurerade listan.
3. Håll upp ytterligare användarkort mot RFID-läsaren för att låsa upp eller spärra användarkort.
Upprepa detta så ofta som nödvändigt.
4. Håll upp ett admin-kort mot RFID-läsaren för att avsluta hanteringen av RFID-kort. En
ljudsignal hörs.
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Handhavande
6.1

Statusindikeringar

Indikatorer
Tabell 6- 1
Indikator

Beskrivning

Åtgärd

Wallboxen är driftklar

Vitt fast sken
Fordonet är anslutet

Vitt fast sken
Laddningsprocedur pågår

Vitt fast sken
Laddaren går i driftläget accesspoint mode efter påslagningen.

Anslut en dator eller en mobil enhet för idrifttagning.

Vitt blinkande
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6.1 Statusindikeringar

Indikator

Beskrivning

Åtgärd

Ingen WiFi-mottagning

Kontrollera routern

Laddaren är förbunden med
routern. Svagt Wifi.

Förstärk Wifi. Beakta informationen avseende ändring av SSID
och lösenord i kapitel Idrifttagning med dator eller mobil
enhet (Sida 36).

Rött fast sken

Orangefärgat fast
sken
Laddaren är förbunden med
routern. Starkt Wifi.

Grönt fast sken
Förbindelseförsök till Siemens
Device Management

Blått blinkande
Driftklar (vid lyckad förbindelse och
registrering i Siemens Device
Management)

Vitt fast sken
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6.1 Statusindikeringar

Indikator

Beskrivning

Åtgärd

Spärrad åtkomst

Upplåsning via RFID/OCPP/Modbus

2 timmars fördröjning

Vänta tills laddningsproceduren startas.

4 timmars fördröjning

Vänta tills laddningsproceduren startas.

Blått fast sken

Vitt blinkande

Vitt blinkande
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6.1 Statusindikeringar

Indikator

Beskrivning

Åtgärd

6 timmars fördröjning

Vänta tills laddningsproceduren startas.

8 timmars fördröjning

Vänta tills laddningsproceduren startas.

Vitt blinkande

Vitt blinkande
Berör tryckknappen i 5 sekunder för Den förinställda effekten ställs på maximalt för
maximal laddningseffekt
laddningsproceduren.
Information: Funktionen är inaktiv om en OCPP-förbindelse
finns.
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6.2

Laddningsprocedur

Säkerhetsanvisningar för laddningsproceduren
FARA
Risk för elektrisk stöt och brand
Beröring av spänningsförande delar orsakar elektriska stötar eller till och med dödsfall.
Defekta kontaktdon och anslutningskablar kan ge upphov till brand.

• Vecka och kläm inte kabeln. Dra inte laddningskabeln över vassa kanter eller heta ytor.
• Om du upptäcker farliga skador eller manipulation får du inte använda wallboxen.
Kontakta innehavaren. Håll dig och andra personer borta från wallboxen.
• Dra alltid i stickkontakten och inte i kabeln när du drar av laddningskabeln.
• Ta aldrig tag i stickkontakten med fuktiga händer.
• Anslut eller skilj inte kablar vid åskväder.
FARA
Överhettnings- och brandrisk
Om ej godkända tillbehör används finns högre risk för brand på grund av överhettning.
• Använd endast en laddningskabel som är godkänd för fordonet.

• Använd inga förlängningar för förbindelsen mellan wallboxen och fordonet.
• Använd inte adaptrar eller adapterkablar.
SE UPP
Risk för olyckor
Se till att laddningskabeln inte blockerar någon utrymningsväg eller utgör en snubbelrisk.
Kabeln blir då ett hinder som kan ge upphov till personskador. Dessutom kan kabeln dras ut
ur förankringen vilket orsakar skador på fordonet eller wallboxen.

Principiellt tillvägagångssätt
Förbind fordonet och wallboxen med en lämplig kabel. På en wallbox med fast ansluten
kabel: stick in kabeln i uttaget på elfordonet. Laddningsproceduren startas av fordonet
automatiskt efter autentiseringen och indikeras via status-LED:n. Som tillval kan du förinställa
en tidsfördröjning och indikera statusen via appen VersiCharge. När laddningsproceduren är
avslutad går produkten till statusläget ”Klar för laddning” (LED-indikering (Sida 18)).
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Olika utföranden
Den beskrivna laddningsproceduren avser utförandet med uttag med laddningsanslutning
typ 2.
Proceduren är närapå identisk för följande utförande:
• Fast ansluten laddningskabel typ 2
Följande avvikelser kan förekomma i proceduren:
• Instickning och avdragning direkt på wallboxen
• Låsning av stickkontakt

Starta laddningsproceduren
Gör på följande sätt för att starta laddningsproceduren:
1. Kontrollera om den önskade laddningspunkten är driftklar. LED:n Power måste vara tänd.
2. Logga in till wallboxen.
– Om RFID-funktionen är aktiverad i din produkt: håll upp ditt RFID-kort mot kortläsaren.
En ljudsignal hörs som kvittering.
– Logga in i enheten med en av innehavaren tillhandahållen metod. T.ex. via en app.
3. Efter autentiseringen kan wallboxen användas.
4. Öppna täcklocket och skjut in laddningskabelns stickkontakt i uttaget i wallboxen. Se till att
laddningskabeln inte är fuktig eller smutsig.
5. Skjut in laddningskabelns honkontakt i kontaktdonet på elfordonet. Följ även
fordonstillverkarens anvisningar.
6. Kommunikationsförbindelse till fordonet skapas. Beroende på överföringshastighet och
reaktionshastighet hos backend och fordon kan detta ta en viss tid.
7. Wallboxen låser stickkontakten i uttaget. LED:n ”Fordonet är anslutet” lyser.
8. När stickkontakten har låsts, startas laddningsproceduren automatiskt. LED:n
”Laddningsprocedur pågår” lyser. Fordonet laddas nu. Kontakterna är fortfarande säkrade
och kan inte dras ut.
9. Status-LED:erna indikerar den aktuella laddningsstatusen.
10.När laddningsproceduren är avslutad eller stoppas, slocknar LED-indikatorn och LED:n
”Laddning pågår”.
LED-indikatorn visar att ström överförs till fordonet och fordonsbatteriet laddas. LEDindikatorn lyser inte i följande situationer:
• Fordonet mottar ingen ström.
– Wallboxen pausar, t.ex. för att undvika överbelastning
– Fordonet pausar laddningsproceduren
• Proceduren för laddning av fordonsbatteriet är avslutad
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Avsluta laddningsproceduren
Du eller elfordonet kan avsluta laddningsproceduren när som helst.
Märk

Tillval: Fast anslutna laddningskablar
Häng upp den fast installerade laddningskabeln i den avsedda hållaren efter
laddningsproceduren.
Om kabeln inte hängs upp korrekt, finns följande risker:
• Snubbelfällor

• Defekt på kontaktdon
• Defekt på kabeln

• Inträngande av fukt i kontaktdonet
Du kan avsluta laddningsproceduren på 3 olika sätt:
Avsluta laddningsproceduren med RFID-kortet:
1. Håll upp RFID-kortet mot symbolen för kortläsaren.
När RFID-kortet har identifierats, kontrolleras dess giltighet.
2. Laddningsproceduren avslutas om ett giltigt kort identifieras. Laddningskabeln låses upp.
3. Koppla loss laddningskabeln.
4. Koppla loss laddningskontakten från fordonets laddningsuttag.
5. Stuva undan laddningskabeln. Beakta motsvarande anvisningar i fordonets bruksanvisning.
Avsluta laddningsproceduren med innehavarens app:
1. Välja laddningspunkt: Välj ditt fordon eller laddningspunkten via innehavaren.
2. Laddningsprocessen avslutas.
3. Koppla loss den upplåsta laddningskabeln.
4. Koppla loss laddningskontakten från fordonets laddningsuttag.
5. Stuva undan laddningskabeln. Beakta motsvarande anvisningar i fordonets bruksanvisning.
Avsluta laddningsproceduren genom att dra av kabeln från fordonet:
1. Beakta motsvarande anvisningar i fordonets bruksanvisning.
2. Avsluta laddningsproceduren.
3. Lås upp laddningskabeln på fordonet.
4. Koppla loss laddningskontakten från fordonets laddningsuttag.
5. Koppla loss laddningskontakten från wallboxen.
6. Stuva undan laddningskabeln. Beakta motsvarande anvisningar i fordonets bruksanvisning.
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Störningar
7.1

Avhjälpning
FARA
Risk för elektrisk stöt och brand
Beröring av spänningsförande delar orsakar elektriska stötar eller till och med dödsfall.
Defekta laddningskablar och kontaktdon kan orsaka brand.

• Anläggningen får endast öppnas och repareras av tillverkaren, dess kundtjänst eller
personer med liknande kvalifikation. Detta avser också byte av en defekt laddningskabel.
• Följ de 5 säkerhetsreglerna när du åtgärdar en defekt eller störning.

Tillvägagångssätt vid störning
Gör på följande sätt vid en störning i wallboxen:
1. I kapitel Felmeddelanden (Sida 51) nämns olika möjliga störningsorsaker.
2. Om du inte kan åtgärda felet själv: kontakta innehavarens service-telefon.

Återställning av fabriksinställningar
Gör på följande sätt om enhetens fabriksinställningar ska återställas:
1. Stäng av produkten (bryt förbindelsen till Siemens Device Management)
2. Logga ut från Siemens Device Management
3. Vänta i 5 minuter.

7.2

Utloggningen kan kontrolleras via appen VersiCharge eller via internet
(https://versicharge.emobility.siemens.cloud/). Beakta att idrifttagningsproceduren för
wallboxen måste utföras på nytt efter det att wallboxens fabriksinställningar har återställts.

Felmeddelanden

Tabellerna nedan visar ett utdrag av möjliga felmeddelanden.

VersiCharge AC Wallbox IEC
Bruksanvisning, 09/2021,

51

Störningar

7.2 Felmeddelanden

Störningar
I de 3 kolumnerna beskrivs symbolerna, deras betydelse och åtgärderna.
Tabell 7- 1

Störningsmeddelanden

Indikator

Beskrivning

Åtgärd

Jordfel (likströmsfel)

Produkten är i ett feltillstånd. Åtgärda störningen
och tryck sedan på tryckknappen för att återställa
enheten.

En allmän störning har
inträffat.

Stäng av matningsspänningen och slå på den
igen.

Störning har inträffat

Felkod: 001. Kontakta den tekniska supporten.

Störning har inträffat

Felkod: 002. Kontakta den tekniska supporten.

Vitt fast sken

Rött blinkande

Rött fast sken

Rött fast sken
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7.2 Felmeddelanden

Indikator

Beskrivning

Åtgärd

Störning har inträffat

Felkod: 003. Kontakta den tekniska supporten.

Störning har inträffat

Felkod: 004. Kontakta den tekniska supporten.

Störning har inträffat

Felkod: 005. Kontakta den tekniska supporten.

Rött blinkande

Rött blinkande

Rött blinkande
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7.2 Felmeddelanden

Indikator

Beskrivning

Åtgärd

Störning har inträffat

Felkod: 006. Kontakta den tekniska supporten.

Störning har inträffat

Felkod: 007. Kontakta den tekniska supporten.

Störning har inträffat

Felkod: 008. Kontakta den tekniska supporten.

Rött blinkande

Rött blinkande

Rött blinkande
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7.2 Felmeddelanden

Indikator

Beskrivning

Åtgärd

Störning har inträffat

Felkod: 009. Kontakta den tekniska supporten.

Störning har inträffat

Felkod: 010. Kontakta den tekniska supporten.

Störning har inträffat

Felkod: 011. Kontakta den tekniska supporten.

Rött blinkande

Rött blinkande

Rött blinkande

Märk
Vissa fel orsakas inte av wallboxen utan av kompatibiliteten med elfordonet eller de
inställningar som är aktiva i elfordonet.
Kontrollera inställningarna i elfordonet om ett fel inträffar. Användaren har t.ex. möjlighet att
definiera laddningstiden i elfordonets inställningar. Av säkerhetsskäl överskriver dessa
inställningar alla kommandon i wallboxen vilket gör att laddningsproceduren avslutas.
Anpassa inställningarna i elfordonet.
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8

Skötsel och underhåll
8.1

Förvaring och transport
Iaktta följande allmänna villkor vid förvaring och transport av wallboxen:
• Den tillåtna förvaringstemperaturen för wallboxen är -40 bis +60 °C.
• Den tillåtna luftfuktigheten är 5 till 98 % (ej kondenserande).
• Wallboxen får endast transporteras i de avsedda transportemballagen och med de
medföljande säkrings- och stötdämpningsmaterialen.
• Frånskilj alla externa kabelförbindelser före transporten.
Ställ säkringarna i brytarläget ”Från”.
Stäng befintliga transportskydd på täcklocket.
• Undvik stötar och slag under transporten.

8.2

Rengöring och skötsel

Säkerhetsåtgärder
Märk
Gör anläggningen strömlös och säkra den mot tillkoppling före rengöring och före
servicearbeten. Avaktivera för detta minst alla säkringar som wallboxen är ansluten till.
FARA
Risk för elektriska stötar
Beröring av spänningssatta komponenter orsakar en elektrisk stöt och kan leda till dödsfall.
Stäng av varje spänningsförsörjning till produkten innan du rengör laddningskablarna. Säkra
wallboxen mot återinkoppling.
FARA
Risk för elektriska stötar
Rengör inte produkten med ång- eller vattenstråle eftersom fukt kan tränga in i wallboxen.
Fukt i wallboxen kan orsaka elektriska stötar.
Tillverkaren ansvarar inte för skador som har sin orsak i en olämplig rengöringsmetod.
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8.3 Underhåll

Rengöringsanvisningar
• Använd inga lösningsmedel eller aggressiva eller repande rengöringsmedel.
• Använd ett milt, icke frätande rengöringsmedel, t.ex. diskmedel, även vid kraftig
nedsmutsning.
• Torka av wallboxen på utsidan med en fuktig trasa och gnugga den sedan torr.
• Avmineraliserat vatten är särskilt lämpligt för att rengöra anläggningen.
• Smutsavlagringar får inte skrapas bort med vassa hjälpmedel.
• Använd inte några vassa verktyg.
• Blötlägg pappersdekaler i förväg för att avlägsna dem på ett skonsamt sätt.
• Se till att inget vatten hamnar under laddningsuttagets täcklock eller i
laddningskontakten.
För optimal kvalitet och funktionsduglighet bör wallboxen rengöras i vissa avtalade intervall.
Märk
Använd miljövänliga rengöringsmedel som är godkända för rengöring av plast
(polykarbonat).
Märk
Att rengöra wallboxen på insidan är i normala fall inte nödvändigt vid regelbundet underhåll.
Om det behövs, t.ex. på grund en dammig miljö, får rengöringen på insidan bara utföras av
kvalificerad personal.

8.3

Underhåll
Märk
Vid laddning av elfordonet flyter starka strömmar under lång tid. För att undvika överhettning
av kablar och de skador som detta ger upphov till, måste wallboxens elektriska installation
kontrolleras regelbundet.
Märk
Dessa arbeten får endast utföras av kvalificerad personal som specialutbildats för dessa
arbeten.
Följande listor finns i bilagorna:
• Installations- och underhållsschema (Sida 65)
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8.4 Resultatgranskning

Kontroll av fast installerade laddningskablar
Kontrollera de fast installerade laddningskablarna, laddningskontakterna och kontakternas
hållare regelbundet avseende följande punkter:
• Defekter
• Slitage
• Nedsmutsning
• Fukt
Ansvaret för säker drift åligger innehavaren Välj kontrollintervallen så att wallboxen alltid är
driftsäker.

8.4

Resultatgranskning

Kontrollera räknaren
VARNING
Gör wallboxen strömlös med lastfrånskiljaren före arbeten i wallboxen.
Säkra wallboxen mot återinkoppling.
I samband med resultatgranskning får endast av innehavaren auktoriserad personal utföra
arbeten på räknaren.
Om detta åsidosätts upphör tillverkarens garanti och produktens godkännanden blir ogiltiga.

Avmontera räknaren
Arbeten på räknaren får endast utföras av personal som har auktoriserats av Siemens.
Om detta åsidosätts upphör tillverkarens garanti och produktens godkännanden blir ogiltiga.

8.5

Uppdatering av programvaran

Uppdatering av programvaran
Siemens tillhandahåller uppdaterad programvara i samband med kontinuerlig utökning och
förbättring av funktionerna. Uppdateringarna installeras automatiskt. Säkerställ att en
internetuppkoppling finns.
Beakta även informationen om Siemens Care Remote Service på internet
(https://siemens.com/emobility-care).
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Service & Support
9.1

9

Siemens Industry Support
Du får snabbt och enkelt aktuell information om följande ämnen:
• Produkt-Support
All information och omfattande kompetens om din produkt, tekniska data, vanliga frågor,
certifikat, nedladdningar och handböcker
• mySupport
Ditt personliga arbetsområde i Siemens Industry Online Support för meddelanden,
supportförfrågningar och konfigurerbara dokument.
Denna information tillhandahålls på Siemens Industry Online Support
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/)på Internet.

Teknisk support
Teknisk support hjälper dig om du har tekniska problem med produkten.
Här hittar du ditt lokala supportnummer: eMobility customer service
(www.siemens.com/emobility-customer-service)
Servicetider är 7 dagar i veckan, 24 timmar om dagen.
Säkerställ att du har följande uppgifter till hands innan du ringer:
• Dina kontaktuppgifter
– Namn
– E-postadress
– Telefonnummer
• Artikelnummer
• Serienummer (typskylt på wallboxen)
• Köpedatum
• Installationsplats
– Land
– Postadress
– Gatuadress
• Beskrivning av problemet
– Fel
– LED-status
– Åtgärder som redan har vidtagits
VersiCharge AC Wallbox IEC
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Avfallshantering
10.1

10

Återvinning och bortskaffande

Avfallshantering av förpackningen
Wallboxens förpackning innehåller inga farliga substanser. Lämna förpackningen till
återvinningen i enlighet med tillämpliga lokala föreskrifter.

Avfallshantering av wallboxen
För miljövänlig återvinning och bortskaffande av din apparat, kontakta ett certifierat
avfallshanteringsföretag för elektroniskt avfall. Avfallshantera produkten i enlighet med
tillämpliga lokala föreskrifter. Förbrukade elektriska apparater får inte slängas i
hushållssoporna. Beakta de aktuella lokala, nationella och internationella bestämmelserna vid
avfallshantering av produkten.
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Tekniska specifikationer
11.1

Tekniska specifikationer

Prestanda och tillval
Beteckning

VersiCharge AC Wallbox IEC

Laddningssätt enligt IEC 61851-1
Anslutning till fordonet enligt IEC 62196-2

Mode 3
8EM1310-..H..-…. : Uttag typ 2
8EM1310-..J..-…. : Fast ansluten laddningskabel (7 m)

Elektriska specifikationer
Anslutningsspänning
Max. utgångseffekt/anslutningseffekt
Märkström (inställningsbar)
Ledningsarea (kraftledning)
Lågspänningsnät
Energimätning
Skydd
Jordfelsbrytare (RCCB)/dvärgbrytare (MCB)
Mekaniska specifikationer
Montage
Mått (h x b x d)
Vikt
Färg
Omgivningsförhållanden
Omgivningstemperatur drift
Omgivningstemperatur förvaring
Relativ luftfuktighet
Max. installationshöjd
Skyddsklass (IP) IEC 60529:
Stöthållfasthet enligt EN 62262
Kommunikation och autentisering
Gränssnitt
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8EM1310-2...: 1~ AC 230 V (-20% ... +15%), 50/60 Hz
8EM1310-3...: 3~ AC 230/400 V (-20% ... +15%), 50/60 Hz
8EM1310-2...: 7,4 kW
8EM1310-3...: 22 kW
10/ 13/ 16/ 20/ 32 A
1,5 ... 10 mm² (beroende av den maximala
ströminställningen)
8EM11310-2: TT/ TN/ IT
8EM11310-3: TT/ TN
Inbyggd MID-räknare, klass B (± 1%)
Övervakning jordfel 30 mA AC/6 mA DC, underspänning,
överspänning, överström +10% över det konfigurerade
tröskelvärdet, min +2A/ 5s, överspänningskategori III
Ingår ej
Vägg eller pelare (tillhandahålls som tillbehör)
446 x 180 x 158 mm
8EM1310-..H..-…. : 4,3 kg
8EM1310-..J..-…. : 7,8 kg
Silver metallic (pantone 10077), svart
-30 ... +50 °C
Direkt solinstrålning kan påverka driftstemperaturen.
-40 ... 60°C
5 ... 98 % (ej kondenserande)
2000 m ö.h.
8EM1310-..H..-.... : IP 56
8EM1310-..J..-.... : Wallbox IP56, coupler
(fordonskontaktdon) IP54
IK 10
Ethernet, WiFi (Dual-Band), RS-485
Parent-typer 8EM1310-….-3... dessutom GSM, 4G, LTE
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11.1 Tekniska specifikationer

Beteckning

VersiCharge AC Wallbox IEC

Kommunikationsprotokoll

OCPP 1.6J
Modbus RTU
Modbus TCP
Upp till 9 child-typer per parent
250 MB/månad
Inbyggd läsare, 2 admin-kort + 5 användarkort ingår

Parent/child
SIM-kort (rekommenderad datavolym)
RFID enligt
•

ISO 14443A

•

ISO 14443B

•

ISO 18092 ECMA-340

Standarder och rättslig grund

EN IEC 61851-1, EN IEC 61851-21-2, EN IEC 60068-2-52,
EN IEC 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN IEC 61000-6-4, EN
330 330, EN 300 328, EN 301 511, EN 301 893, IEC 62955

En lista över möjliga tillval vid beställning finns i kapitel Beställningsbara varianter (Sida 63).

Fulladdningstider
Laddningstiderna är beroende av flera faktorer, men främst av fordonsbatteriets kapacitet.
Konsultera fordonets dokumentation om du vill fastställa fulladdningstiden.
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Bilagor
A.1

Beställningsbara varianter

Variantöversikt
Dessa varianter av wallboxen kan beställas.
Utförande

Effekt

Typ

Artikelnummer

Variant med uttag

7,4 kW / AC 230 V
7,4 kW / AC 230 V

Child
Parent
inkl. SIM-kort
Parent
utan SIM-kort
Child
Parent
inkl. SIM-kort
Parent
utan SIM-kort
Child
Parent
inkl. SIM-kort
Parent
utan SIM-kort
Child
Parent
inkl. SIM-kort
Parent
utan SIM-kort

8EM1310-2EH04-0GA0
8EM1310-2EH04-3GA2

7,4 kW / AC 230 V
22 kW / AC 400 V
22 kW / AC 400 V
22 kW / AC 400 V
Variant med 7 m kabel

7,4 kW / AC 230 V
7,4 kW / AC 230 V
7,4 kW / AC 230 V
22 kW / AC 400 V
22 kW / AC 400 V
22 kW / AC 400 V
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8EM1310-2EH04-3GA1
8EM1310-3EH04-0GA0
8EM1310-3EH04-3GA2
8EM1310-3EH04-3GA1
8EM1310-2EJ04-0GA0
8EM1310-2EJ04-3GA2
8EM1310-2EJ04-3GA1
8EM1310-3EJ04-0GA0
8EM1310-3EJ04-3GA2
8EM1310-3EJ04-3GA1
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A.2

Tillbehör

Person- och kabelskydd
Siemens erbjuder jordfelsbrytare och dvärgbrytare som tillbehör.
Komponenter väljs av den fackkunniga personen beroende på de lokala förhållandena och
bestämmelserna på användningsplatsen.
Följande tabell visar möjliga kombinationer av jordfelsbrytare och dvärgbrytare i kombination
med wallbox-varianter inkl. märkströmsinställning.
Variant

Märkströmsinställning

MCB, C-karakteristik

RCCB, typ A

RCCB, typ B

VersiCharge AC Wallbox
1-fas (7,4 kW / AC 230 V)

10 A
13 A
16 A
20 A
32 A
10 A
13 A
16 A
20 A
32 A

5SL6510-7
5SL6513-7
5SL6516-7
5SL6520-7
5SL6532-7
5SL6610-7
5SL6613-7
5SL6616-7
5SL6620-7
5SL6632-7

5SV3311-6

5SV3321-4

5SV3312-6
5SV3314-6
5SV3342-6

5SV3322-4
5SV3324-4
5SV3342-4

5SV3344-6

5SV3344-4

VersiCharge AC Wallbox
3-fas (22 kW / AC 400 V)

Märk

Kompletterande information om personskydd
Avvikande lokala föreskrifter ska iakttas.
Enligt IEC 61851-1 är en 30-mA-RCCB Typ A tillräcklig på grund av att wallboxen innehåller
6 mA DC jordfelsövervakning.
De rekommenderade produkterna avser jordfelsbrytare med omedelbar utlösning.
Komponenter med fördröjd utlösning (variant KK01) kan även byggas in i hushåll och är extra
robusta.
Märk

Kompletterande information om ledningsskydd
Utlösningskarakteristiken C rekommenderas för installationer med hög startström och
effekttoppar. Utlösningskarakteristik D erbjuds som tillval.
Beroende på installationssituation och specifika nationella föreskrifter kan olika
polkonfigurationer vara nödvändiga. De rekommenderade produkterna avser
hushållsanvändningar. För system med flera wallboxar rekommenderas dvärgbrytarna i serie
5SY4 och 5SY6 som extra skydd
Ytterligare information finns här (https://mall.industry.siemens.com/).
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A.3

Installations- och underhållsschema

Inledning
Utför de allmänna rengörings- och underhållsarbetena i intervall på 6 månader, beroende på
användningssituationen. Om användningsvillkoren är tuffa ska kortare intervall väljas.
Iaktta de gällande regionala föreskrifterna för skötsel och underhåll av elektriska
laddningsanordningar av denna typ.

Rengöring
Befria wallboxen och användningsområdet från smuts, damm och materialrester. Torka av
ytorna med en fuktig trasa. Använd ett alkoholhaltigt rengöringsmedel för att ta bort
hårdnackad smuts. Använd inte högtryckstvätt för att rengöra produkten. Använd inga
aggressiva rengöringsmedel.

Kontroll
Kontrollera wallboxen avseende:
• snitt, skada, nedsmutsning
• defekter och rost
• Tydliga tecken på urblekta färger
• Rester och defekter på kablar, kabelhållare och stickkontakter
• Tecken på rost på stickkontakternas kontaktelement
• Snö rund wallboxen
Kontaktera leverantören om du upptäcker missförhållanden.
Undvik anhopningar av snö rund wallboxen Avlägsna snön i området. Vid kraftigt snöfall ska
området befrias från snö varje dag.
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Wallbox Checklista
Tabellen nedan anger arbetena med förväntad tidsåtgång för följande användningsfall:
• Installation/montering
• Idrifttagning
• Underhåll
Tabell A- 1

Installations- och underhållsschema

Aktivitet

Rita och borra hål
Montera wallboxen
Anpassa och ansluta anslutningskabel
Visuell kontroll och funktionskontroll avseende mekaniska skador
•

Stickkontakt typ 2 eller täcklock

•

Kapsling

Installatio Idrifttagni Underhåll Tidsåtgån
n/monteri
ng
gi
ng
minuter
x
x
x

x

x

5
10
15
1

x
x

x

10
5

x
x

5
2

x

x

25*

x

x
x

x
x

15*
10*

x

x
x
x
x

x
x
x
x

10*
2
2

Idrifttagning via mobilapp/datorverktyg
Kontroll av
•

störningsmeddelande

•

Backendanslutning (t.ex. Siemens Device Management)

•

SIM-kort

Rengöring
Kontroll av laddningsuttag eller laddningskablar
•

Laddningskablar och stickkontakter avseende skada

Mätning enligt DIN VDE, t.ex.:
•

Isolationsmätning

•

Jordmotståndsmätning

•

Slingimpedansmätning

Skapa underhållsprotokoll
Funktionstest
•

Provladdning (med last eller elfordon)

Ställtid
Märkning av nästa kontrolldatum
Avläsa räknarställningar
Resetid

*Omfattning och tidsåtgång kan variera eftersom de är beroende av de lokala föreskrifterna.
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A.4

Måttöversikt för wallboxen

Måttbild
Följande ritning visar de allmänna måtten på laddningsenheten Wallbox oberoende av
utförandet.

Bild A-1

Måttöversikt för wallboxen

Beakta att måtten för wallboxen med fast installerad laddningskabel med stickkontakt av typ
2 enligt IEC 62196 avviker och att du behöver extra utrymme.

Bild A-2
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Avstånd på väggen och mellan wallboxar
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A.5

Kvalitetshandlingar

CE-märkning
Försäkran om överensstämmelse tillhandahålls för de behöriga myndigheterna hos:
Siemens AG
Smart Infrastructure
Distribution Systems
Mozartstr. 31c
91052 Erlangen, Germany
Den kan också laddas ner på Siemens Industry Online Supportens
(https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/109794281) webbsidor under rubriken
”Konformitätserklärung” [Försäkran om överensstämmelse].
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Lista över förkortningar
B.1

B

Förkortningar

AC
APN
DC
DGUV

Alternating current
Access Point Name
Direct current
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung

ESD
FAQ
FI
IEC

Electrostatic Discharge
Frequently Asked Questions
Fehlerstromschutzschalter
International Electronical Commission

IK
ISO
IP

International Organization for Standardization
International Protection

MCB
MID
OCPP

Miniature circuit breaker
Measurement Instruments Directive
Open Charge Point Protocol

PC
RCCB
RFID
RSS

Personal Computer
Residual current operated circuit breaker
Radio Frequency Identification
Rich Site Summary

SW
WiFi

Schlüsselweite (avser skruvmejslar)
Wireless Fidelity
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Växelström
Gatewayens åtkomstpunkt
Likström
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung [på
svenska: tysk lagstadgad olycksfallsförsäkring]
Elektrostatisk urladdning
Vanliga frågor
Jordfelsbrytare
Privaträttslig internationell
standardiseringskommission
Skyddsklass för stöthållfasthet och stötpåkänning
Internationellt standardiseringsorgan
Kapslingsklass för partiklar/beröring och
inträngande vatten
Dvärgbrytare
Mätinstrumentsdirektivet
Kommunikationsstandard för lediga
laddningspunkter
Persondator
Jordfelsbrytare
Radiofrekvensteknologi för identifiering
Dataformat för sammanfattning av artikelserier
och nyhetsserier
Nyckelstorlek
Speciell typ av WLAN
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