Kézikönyv

KÜLSŐ MEGJELENÉS

BELSŐ FELÉPÍTÉS

Az Eve telepítése és üzembe helyezése lépésről lépésre
Gratulálunk az új Alfen elektromos jármű töltőállomásához és köszönjük a vásárlást.
A biztonságos telepítési folyamat biztosítása és az új rendszer összes speciális funkciójának teljes
kihasználása érdekében javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. A kézikönyvet
tartsa meg a jövőbeni használatra.
Nagy gondot fordítottunk arra, hogy teljes és érthető kézikönyvet készítsünk Önnek.
Minthogy tovább folytatjuk a tartalom módosítását és továbbfejlesztését, kérjük kövesse az alábbi
linket a legfrissebb verzió letöltéséhez: http://alfen.com/en/icu-eve.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
Gyártói információk:
Alfen ICU B.V.
Hefbrugweg 28
1332 AP Almere
Hollandia
A gyártó kijelenti, hogy az Alfen Eve típusú töltőállomás, amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik, megfelel a
következő irányelveknek:
1) A kisfeszültségű irányelv 2014/35 / EU rendelkezései
2) Az EMC 2014/30 / EU iránymutatásának rendelkezései
3) A következő harmonizált szabványok:
• IEC 61851-1 (2010) - Elektromos jármű vezetékes
töltési rendszer
- Általános követelmények, nemzeti szinten szabályozva:
- NEN-EN-IEC 61851-1: 2011
- NF-EN 61851-1: 2012
- DIN-EN 61851-1: 2013
- BS-EN 61851-1: 2011
- CEI EN 61851-1: 2012
• EC 61851-22 (2001) - Elektromos jármű vezetékes
töltő rendszer – elektromos járművek AC töltőállomása, nemzeti szinten szabályozva:
- NEN-EN-IEC 61851-22: 2002
- NF-EN 61851-22: 2002
- DIN-EN 61851-22: 2002
- BS-EN 61851-22: 2002
- CEI EN 61851-22: 2003
Minden említett termék CE-jelöléssel van ellátva.
Almere, Hollandia, 2017. Július 3.
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1

BIZTONSÁGI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

1.1

A kézikönyv célja és célközönsége

Az Alfen Eve töltőállomás funkciója kizárólag az elektromos járművek töltése külön lakossági/otthoni
csatlakozók igénybevétele nélkül. A töltőállomás megfelelő használatához mindig tartsa be a kézikönyv
utasításait.
A telepítést, üzembe helyezést és karbantartást csak szakképzett villanyszerelő (Alfen ICU tanúsított
partner) végezheti.
A szakembernek meg kell felelnie a következő követelményeknek:
• A biztonság és az incidensek megelőzésére vonatkozó összes általános és egyedi szabály szakértő
ismerete.
• A vonatkozó elektromos szerelési előírások ismerete.
• Képesnek kell lennie a kockázatok azonosítására és a lehetséges veszélyek elkerülésére.
• Értenie kell a telepítési és üzembe helyezési utasításokat.
Ez a kézikönyv a 3.2 (vagy újabb) firmware verzióval ellátott Alfen Eve termékre vonatkozik.

1.2

Általános biztonság
VESZÉLY!

A biztonsági utasítások célja a megfelelő gyakorlati használat biztosítása. Ha nem követi ezeket a biztonsági előírásokat
és utasításokat, akkor fennáll az áramütés, tűz és/vagy súlyos sérülések veszélye.

A termék használata az alábbi körülmények között kifejezetten tilos:
•

Robbanásveszélyes vagy gyúlékony anyagok közelében.

•

Ha a termék vízben vagy víz közelében van.

•

Ha a termék vagy az egyes alkatrészei sérültek.

•

Nem használhatják gyermekek vagy olyan egyének, akik nem képesek megfelelően felmérni a
termék használatával kapcsolatos kockázatokat.

Az alábbi esetekben az Alfen ICU B.V. nem felelős
semmilyen módon bármilyen kárért, továbbá minden, a termékre és tartozékaira vonatkozó garancia
érvénytelen:

•

A telepítési és üzembe helyezési utasítások be nem tartása.

•

Helytelen használat.

•

Helytelen kezelés.

•
•

Szakképzetlen személyzet által történő telepítés és/vagy használat.

•

Nem az Alfen által gyártott vagy jóváhagyott pótalkatrészek használata.

•

-25 °C alatti vagy 40 °C feletti környezeti hőmérséklet.

•

Vis maior.

A gyártó által nem jóváhagyott bővítések vagy módosítások a terméken.

Részletesebb biztonsági információk a dokumentum megfelelő részeiben találhatók.
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2

A TERMÉK

2.1

A töltőállomás

A kézikönyv 2. és 3. oldala mutatja a töltőállomás vonatkozó képeit. Ez a fejezet részletesebb információt
nyújt a termék felépítéséről és
a gépkocsi feltöltésére irányuló használatáról.

A töltőállomás külseje (2. oldal)
(1) A töltőállomás azonosító száma
(2) Színes kijelző
(3) RFID-kártyaolvasó és jogosultság kijelző
(4) Type 2 csatlakozó
(5) Elektromos betáp tömszelence
(6) Kimenő kábelek tömített lika
(7) UTP (Ethernet csatlakozó) – pl. a Service Installer használatához
(8) Azonosító címke

A töltőállomás belseje (3. oldal)
(9) A fali rögzítés csavarhelyei
(10) SIM-kártya foglalat (7. kép mutatja a pontos elhelyezkedést)
(11) UTP (Ethernet) csatlakozó
(12) RJ11 (P1) csatlakozó
(13) A kijelző csatlakozója
(14) Be/ki kapcsoló (4 pólusú, 904461002 -es model: 8 pólusú)
Azonosító címke
A töltőállomás alján levő azonosító címke (8), az alábbi információkat tartalmazza:

•
•

Modell, gyártási idő és sorozatszám.

•

Cikkszám és maximális töltőáram.

•

Az Alfennel való kapcsolatfelvételkor a lehető leggyorsabb ügyintézés érdekében készítse elő a

Műszaki információk.

készülék sorozatszámát.

2.2

Állapotjelzések a kijelzőn

Az Alfen Eve színes kijelzővel van felszerelve, hogy tájékoztassa a felhasználót a töltőállomás állapotáról és
a töltés folyamatáról.
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1. ábra: Eve kijelző a töltés során (a bal oldali csatlakozón)
Töltőállomás általános információk
(1) Dátum és idő: automatikusan beállítva az adminisztrációs rendszerből, vagy a telepítés során a Service
Installer-ből. Ha nincs beállítva dátum és idő, akkor ez a mező nem látható.

Állapot- és információs képernyő
A töltőállomás tájékoztatja a felhasználót az aktuális állapotáról és visszajelzést ad a szükséges teendőkről.
A következő információk állnak rendelkezésre:
(2) Állapotadatok
(3) Állapotjelző, opciók
(4) Az aljzat maximális töltési kapacitása
(5) A csatlakoztatott jármű aktuális töltési kapacitása
(6) A jelenlegi energiafogyasztás
(7) Az aktuális töltés időtartama
(8) Logó: a kijelző teljes szélességében jelenik meg, ha
mindkét aljzat rendelkezésre áll, vagy kisebb méretben a rendelkezésre álló oldalon
ha egy aljzat használatban van.

Töltőkártya elfogadva,
kábel csatlakoztatva

Kommunikáció a
járművel vagy töltés
befejeződött

Töltési folyamat aktív,
töltéssebesség kijelzéssel

Hibajelzés
hibakóddal

Utasítás mező
(9) Itt a felhasználói útmutatások láthatók aljzatonként. Hiba esetén a hibakód jelenik meg (további
információkért lásd az 1. függeléket).
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2.3

Működés

Plug & Charge – töltés töltőkártya nélkül

A töltőállomás használata jogosultság ellenőrzéssel (RFID kátya)
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2.4

Műszaki adatok – Eve model 2017

2.4.1 Az Eve 2017 modell áttekintése
Alapkonfiguráció:
A lenti termékek alapkonfigurációja 16 A-es kimenettel és Plug & Charge töltéssel értendők.
A töltőkábeles modell mindig állapotjelző LED-ekkel, míg az aljzatos modell mindig kijelzővel
szerelt.

Modell

Cikkszám

OCPP Töltőpont Modell

1 fázisú, 2db. T2-es csatlakozó aljzattal, 1x32A betáp,
Áramvédő készülék (RCD) A típus, 6mA detektálással,

904461011

NG920-61011

904461012

NG920-61012

904461001

NG920-61001

904461002

NG920-61002

kijelzővel
1 fázisú, 2db. T2-es csatlakozó aljzattal, 2x32A betáp,
Áramvédő készülék (RCD) A típus, 6mA detektálással,
kijelzővel
3 fázisú, 2db. T2-es csatlakozó aljzattal, 1x32A betáp,
Áramvédő készülék (RCD) A típus, 6mA detektálással,
kijelzővel
3 fázisú, 2db. T2-es csatlakozó aljzattal, 2x32A betáp,
Áramvédő készülék (RCD) A típus, 6mA detektálással,
kijelzővel

Kiegészítések:

Cikkszám

32 A-es kimenet a csatlakozóponton

905661001

RFID azonosítás

905661002

Standard (aljzatok közötti) terheléselosztás

905661010

Töltőeszközök közötti töltéselosztás

905661011

Okos töltési hálózat elérés

905661012

Személyre szabott kijelző (csak a kijelzős készülékek
esetében)

905661003

Az Eve modell 2017 kialakításainak szerkezete

Áram betáp 1
7.4 kW - 22kW
Külsőleg telepítendő rövidzárlat védelem:
2x3.7kW/11kW esetén
40A B típusú megszakító vagy 35A gG típusú
olvadóbiztosítékkal. Terheléselosztás opcionális
2x7.4/22kW esetén
40A B típusú megszakító vagy 35A gG típusú
olvadóbiztosítékkal. Terheléselosztás szükséges
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Áram betáp 1
7.4kW – 22kW

Áram betáp 2
7.4kW - 22kW

Külsőleg telepítendő rövidzárlat védelem:
2x3.7kW/11kW esetén
2x20A B típusú megszakító vagy 2x20A gG típusú
olvadóbiztosítékkal. Terheléselosztás opcionális
2x7.4/22kW esetén
2x40A B típusú megszakító vagy 2x35A gG típusú
olvadóbiztosítékkal. Terheléselosztás opcionális

2.4.2 Bemenet / tápellátás
FIGYELMEZTETÉS!
A telepítésnek meg kell felelnie a telepítés helye szerinti ország szabványainak és előírásainak. Az
alábbi táblázatok javaslatokat tartalmaznak és a töltőállomások megfelelő gyakorlati működésén
alapulnak, feltéve, hogy minden előfeltétel adott.
A nyomtatási hibák lehetőségét fenntartjuk!

Bemeneti tápellátás: a minimálisan 1 fázisú 3,7kW töltés, 16A fázisonként:
ajánlott kábelátmérő a feltételezett 904461011: 3 x 4 mm2
904461012: 3 x 4 mm2 (kábelenként)
max. 50m kábelhossz esetére
3 fázisú 11kW töltés, 16A fázisonként:
904461001: 5 x 4 mm2
904461002: 5 x 4 mm2 (kábelenként)

1 fázisú 7,4kW töltés, 32A fázisonként:
904461011: 3 x 6 mm2
904461012: 3 x 6 mm2 (kábelenkáént)

3 fázisú 22kW töltés, 32A fázisonként:
904461001: 5 x 6 mm2
904461002: 5 x 6 mm2 (kábelenként)

Névleges feszültség

230V, 1 fázisú modellek (904461011, 904461012)

(+/- 10%)

400V (3x 230V), 3 fázisú modellek (904461001, 904461002)

Védelem

Egyetlen áram betáp kábeles, 1-fázisú kiépítés: 1 x 40 A max, 2P
Dupla áram betáp kábeles, 1-fázisú kiépítés: 2 x 40 A max 2P
Egyetlen áram betáp kábeles, 3-fázisú kiépítés: 1 x 40 A max 4P
Dupla áram betáp kábeles, 3-fázisú kiépítés: 2 x 40 A max 4P
Ha 16A-es maximális töltési kapacitást válaszott (3.7kW vagy 11kW
töltés), akkor elegendő 20A a 40A max helyett.

Névleges frekvencia

50 Hz

Csatlakozások

Kábel tömszelence, 17 mm-től 25,5 mm-es kábelátmérőhöz
Kábel csatlakozók a bemeneti szűrőblokkon.
• max. 16mm2 vezetékenként

Földelés

TN-rendszer (földkábel)
TT-rendszer (külön telepített földelőelektróda <100 Ohm-nál kisebb
szétterjedési ellenállással)

Főkapcsoló

4-pólusú, 80 A, 400 V (904461001, 904461011, 904461012)
8-pólusú, 40 A, 400 V (904461002)

2.4.3 Kimenet / jármű csatlakozás
Jármű csatlakozás

2 x Type 2 aljzat, az IEC62196-2 szabványnak megfelelő

Kimeneti feszültség
(+/- 10%)

230V (1 fázisú modellek) (904461011, 904461012)

Max. töltési áram

16A fázisonként

400V (3x 230V) (3 fázisú modellek) (904461001, 904461002)
32A fázisonként (opcionális)

Max. kimenet

7,4kW (904461011, 904461012)
22kW (904461001, 904461002)

Terheléskiegyenlítés

Opcionális. Fázisonként 16A-nél nagyobb töltési áramok esetén kötelezően
szükséges (904461011, 904461001)
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2.4.4 Biztonsági funkciók / Integrált alkatrészek
Áramvédelem

‘A’ típusú áramvédő készülék, 30mA aljzatonként
Max. 6 mA DC szivárgási áram észlelése aljzatonként

Energia mérő

1 x kWh-mérő aljzatonként, MID tanúsítvánnyal

Teljesítményrelé

Integrált, egyidejű aktiválás

Túláramvédelem

A firmware-be integrált; leállítás:
105% 1000 másodperc után; 110% 100 másodperc után;
120% 10 másodperc után; 150% 2 másodperc után

2.4.5 Töltési és hozzáférési adatok
Vezérlők

Központi egység az aljzatok és kommunikáció vezérléséhez

Kommunikáció a járművel

IEC 61851-1 szabványnak megfelelő, Mode 3

Állapotjelzés

Kijelzőn megjelenítve

Kijelző

7"-os TFT színes kijelző, felbontás: 800 x 480 képpont

Kártyaolvasó

RFID (NFC) ISO / IEC 14443A/B, Mifare 13,56 MHz, DESFire

Internet / hálózati képességek

GPRS, Ethernet / LAN (kívülről is hozzáférhető)

Kommunikációs protokoll

OCPP 1.5 (JSON), OCPP 1.6 (JSON)

Back-end kapcsolat

ICU Connect (opcionális) vagy más back-end rendszer (kérésre)

Kommunikáció az okos

DSMR 4.0 vagy újabb, a P1 porton keresztül (RJ11 / RJ12)

mérőeszközzel

2.4.6 Üzemeltetési feltételek
Üzemelési hőmérséklet

-25 °C és 40 °C között

Relatív páratartalom

5% -tól 95% -ig

Elektromos védelemi osztály

I. osztály

Védelmi fokozat (burkolat)

IP54

IK védelem (mechanikus ütés)

IK10

Készenléti fogyasztás

Kb. 9-12W

FIGYELMEZTETÉS!
Az üzemelési hőmérséklet a szabványos RAL9016 színű burkolattal szállított termék környezeti hőmérsékletét feltételezi.
A közvetlen napsugárzásnak kedvezőtlen hatása lehet a hőmérséklet-tartományra.

A fent említett hőmérséklet a környezeti hőmérsékletre vonatkozik, amennyiben a burkolat színe a
standard RAL9016. Más (sötétebb) színek kedvezőtlen hatással lehetnek a termékre. Ha a termék
alacsonyabb vagy magasabb hőmérsékletnek van kitéve, a folyamatos működés nem garantált.
Ha a hőmérséklet meghaladja a maximális értéket, a töltőállomás automatikusan csökkenti a
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töltőáramot hogy stabilizálja a belső hőmérsékletet, ezzel megakadályozva a töltések váratlan
megszakadását.
Ha a termék közvetlen napfénynek van kitéve, az automatizált hőmérsékletkezelés a megengedett
maximális környezeti hőmérsékletnél alacsonyabb hőmérséklet mellett is elindulhat.

2.4.7 Burkolat
Típus

Falra szerelhető egység

Szerelési lehetőségek

Falra vagy szerelőoszlopra (tartozék)

Anyag (burkolat)

Szálerősítésű poliészter (Sheet Moulding Compound - SMC)

Szín (burkolat)

RAL 9016 (forgalom fehér)

Anyag (hátoldal)

Szálerősítésű poliészter (Sheet Moulding Comőound- SMC)

Szín (hátoldal)

RAL 7043 (forgalom szürke B)

Burkolat zárása

Lopásbiztos csavarokkal

Méretek (Ma x Szé x Mé)
burkolat

590 x 338 x 230 mm

csomagolás

740 x 350 x 250 mm

nettó

kb. 25 kg

bruttó (csomagolással)

Kb. 31 kg

Súly
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2.5

Opcionális gyári beállítások

Gyári beállítások

Opciók

Engedélyezés

Plug & Charge, RFID*

Maximálisan elérhető töltőáram

16A

aljzatonként

32A*

Okos töltési opciók

Kikapcsolva
Standard (aljzatok közötti) terheléselosztás*
Aktív terheléskiegyenlítés (P1)*

Saját logó a kijelzőn

Kikapcsolva (Alfen logó)
Bekapcsolva (Saját logója)*

Támogatott nyelvek

angol, holland, német, francia

A töltő rendelkezésre állása, ha

Az összes RFID-kártya elfogadása

ideiglenesen nincs back-end kapcsolata Csak az adatbázisban regisztrált érvényes kártyák elfogadása
Nem elérhető
A készülék működése, ha a jármű

A töltés megszüntetése és a retesz nyitása

csatlakoztatása megszűnik

A töltés felfüggesztésre kerül, amíg a kábelt újra nem csatlakoztatja

Választható back-end rendszer

önálló, ICU Connect *, sok egyéb kérésre *

Kommunikáció *

Autodetect, GPRS, UTP / LAN

A csillaggal (*) megjelölt beállítások további költségeket eredményezhetnek. Mindig az
alapértelmezett beállításokat említjük először. További információ az opcionális beállításokról a 2.
függelékben található.

2.6

Tartozékok

Tartóoszlop

Cikkszám.: 934459001

Méretek: Oszlop (Ma x Szé x Mé)

1430 x 180 x 80 mm

Anyag

Porfestett alumínium

Szín

RAL 7043 (közlekedési szürke B)

Csomagolás (Ma x Szé x Mé)

1,460 x 360x 280 mm

Súly

11 kg

Beton talapzat

Cikksz.: 833829300-ICU

Méretek (Ma x Szé x Mé)

570 x 350 x 220 mm

Súly

42 kg

Acél talapzat

Cikksz.: 803828601-ICU

Méretek (Ma x Szé x Mé)

598 x 204 x 300 mm

Súly

7.8 kg

További RFID-kártya
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Cikkszám:203120010-ICU

3

TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

A csomag tartalma

A töltőállomás csomag tartalma: Alfen EveTM, kézikönyv, fali szerelőlap és
szerelési tartozékok, RFID-kártyák (a kiválasztott opcióktól függően)

EVE

Tartóoszlop
(opcionális)

3.1

Telepítés és csatlakoztatás

A töltő állomás telepítése előtt gondosan olvassa el ezeket az utasításokat. Az Alfen ICU B.V. semmilyen
felelősséget nem vállal a kézikönyv használatából eredő károkért.

MEGJEGYZÉS
A telepítést olyan szakképzett személynek kell elvégeznie, aki elolvasta ezt a kézikönyvet és betartja az IEC 60364
szabványokat. Ennek elhanyagolása
súlyos sérüléseket vagy veszélyes helyzeteket okozhat a telepítés során.

MEGJEGYZÉS
Ez a munka nem végezhető esőben vagy ha a levegő páratartalma meghaladja a 95% -ot.

MEGJEGYZÉS
A töltőállomást mindig egy külön áramkörre kell telepíteni.

VESZÉLY!
Helytelen telepítés esetén fennáll a halálos sérülés veszélye! A telepítési és környezeti követelményeknek nem
megfelelő munkavégzés veszélyes helyzeteket okozhat a telepítés során.
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VESZÉLY!
A töltőállomás elektromos alkatrészeket tartalmaz, melyek a lekapcsolás után is hordozhatnak elektromos töltést. Várjon
legalább 10 másodpercet a munka megkezdése előtt.

VESZÉLY!
Az elektromos rendszert a telepítés vagy karbantartási munkálatok előtt teljesen le kell választani minden áramforrásról!

3.2

Rögzítési és szerelési követelmények

A 2.4.2 fejezet táblázata alapján tekintse át a biztonsági funkciókat és a szükséges kábel
vastagságokat a megfelelő csatlakozás biztosítása érdekében.
Győződjön meg arról, hogy a telepítéshez szükséges alábbi követelmények teljesülnek:

•

A vezetékezést a főelosztótól egészen az Alfen Eve-ig védeni kell rövidzár és túláram ellen:

◦ egy B vagy C típusú kismegszakítóval, (vagy hasonlóval, amely megfelel a helyi szabványoknak
és előírásoknak).

◦ gG típusú olvadóbiztosítékokkal (vagy hasonlóval, a helyi szabványoknak és előírásoknak).
•

A kábelvezeték és a töltőállomás egy TN-S rendszer része; a berendezést a főelosztónál kell
földelni.

•

A kábelvezetéket a vonatkozó, helyi szabványok szerint kell telepíteni.

MEGJEGYZÉS
Az adott helyszín körülményei befolyásolhatják a telepítési követelményeket.

MEGJEGYZÉS
A rendszert és a kábeleket a töltőállomás folyamatos maximális töltési terhelésének megfelelően kell telepíteni. A
kézikönyvben említett kábel átmérők tájékoztató jellegűek. A technikus felelős a megfelelő kábelátmérők
meghatározásáért és az alkalmazandó szabványok és előírások betartásáért.

Az Eve telepítéséhez szükséges hely kiválasztásakor a következő szempontokat kell
figyelembe venni:
•

Soha ne telepítsen robbanásveszélyes környezetbe.

•

Soha ne telepítsen árvízzel fenyegetett területekre, ha nincs megfelelő védelemi intézkedés.

•

Mindig teljes mértékben feleljen meg a helyi műszaki és biztonsági előírásoknak.

•

A telepítési hely alapjának kiegyenlítettnek és szilárdnak kell lennie.

•

A maximális légköri páratartalom 95%.

•

A környezeti hőmérséklet -25 °C és 40 °C között.

•

Hőmérsékletkülönbség 24 órán belül max. <35 C°

•

Az ajánlott beépítési magasság 70-120 cm a talajtól a burkolat alsó oldaláig.

•

Győződjön meg róla, hogy a foglalat könnyen hozzáférhető töltőkábellel.

•

Győződjön meg arról, hogy a töltőállomás úgy van elhelyezve, hogy azt a felhasználók a töltőkábel
(kb. 5-8 m) megfeszítése nélkül elérjék.

•

A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy az úthasználók ne tudjanak áthajtani a kábelen.

•

A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a gyalogosok ne tudjanak átlépni a kábeleken.

•

Győződjön meg róla, hogy a töltőállomás alján található UTP / Ethernet csatlakozás a védőburkolat
alatt van, ami megakadályozza, hogy illetéktelen személyek véletlenül vagy szándékosan
bonthassák a kapcsolatot vagy használhassák a csatlakozót.
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3.3

Mechanikai szerelés

Az Eve telepítéséhez használja az alábbi eszközöket:
•

Vízmérték;

•
•
•

Ütvefúró;

•

Ceruza és a csatolt fúrás sablon;

•

Vezeték blankoló;

•

Torx T25 kulcs (mellékelve);

•

Imbuszkulcs

•

4x M5x30 mm-es csavar;

•

4 x M5x30 mm-es tipli;

•

4 x M5 alátét.

Kereszthornyú csavarhúzó;
Csavarhúzó a készülék rögzítéséhez;

Falra történő rögzítéshez használja a fúrási sablont!

MEGJEGYZÉS
Ellenőrizze a távolságokat mérőszalaggal. A távolságok a furatok között: vízszintes, felső oldal 123.8mm /
vízszintes alsó oldal 39.6 mm / függőleges 434.3 mm.
1. Vágja ki a fúrási sablont a csomagolókartonból.
2. Helyezze a sablont a kiválaszott helyre.
3. Vízmérték segítségével ellenőrizze illetve állítsa be vízszintesre a sablont.
4. Jelölje be a fúráshelyeket a sablon segítségével.
5. A megjelölt ponttokban fúrja ki a lyukakat.
6. Ellenőrizze a kifúrt lyukakat (pozíciók, mélység stb.)
A tartóelem felszerelése
1. Helyezzen be megfelelő méretű tipliket a kifúrt lyukakba.
2. Rögzítse csavarral a tartóelemet a két alsó lyukban.

Telepítés tartóoszlopra beton vagy fém talapzattal
1. Készítsen egy körülbelül 65cm mély, 50x50cm-es gödröt.
2. Helyezze a beton vagy fém talapzatot ebbe a gödörbe.
3. Rögzítse a tartóoszlopot a talapzathoz 4 db. M10x25mm-es csavarral és megfelelő alátétekkel (lásd.
a képet a csomagoláson vagy a talapzat telepítési útmutatójában).
4. Rögzítse a tartóelemet az oszlop megfelelő két alsó csavarhelyéhez M10x25mm -es csavarokkal.
5. Rögzítse a töltőállomást az oszolphoz: ültesse rá a tartóelemre és rögzítse a felső csavarhelyekhez
két M10x25mm-es csavarral.
6. M4x12mm-es csavarral és alátéttel rögzítse a földvezetéket az oszlophoz.
7. Vezesse át a földvezetéket a beton talapzaton és az alapon a töltőállomáshoz.
8. Rögzítse a fedőlemezt lopásgátló csavarokkal M8 x 15 mm (2. ábra).
9. Töltse fel újra a lyukat, amelyben a talapzat el van helyezve, és simitsa le a felületet.
10. Miután elkészült, védje a területet burkolattal pl. csempével.
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2. ábra: Fedőlemez rögzítése

A töltőállomás előkészítése
A telepítés során ne távolítsa el az átlátszó fóliát a burkolatról. Ez segít megakadályozni a sérüléseket,
például a kijelző karcolódását. A telepítés előtt a fehér fedelet le kell venni a töltőállomásról. Ez a
következőképpen történik:
Az elülső fedél szilárdan csatlakozik a töltőállomáshoz, a tetején és az alján két-két csavarral van rögzítve.
1. Helyezze a készüléket a hátára, lehetőleg egy puha anyagra, például az EVE csomagolására.
2. Lazítsa meg a két alsó csavart imbuszkulccsal.
3. Lazítsa meg a két felső csavart a burkolat kétoldalán Torx m5 (T25) kulccsal. (3.ábra)
4. Tegye félre ezeket a csavarokat, később az összeszerelés során lesz rájuk szükség.
5. Óvatosan emelje le az elülső fedelet az alsó felénél fogva felfelé emelve.
6. A készülék fehér burkolatát tegyük biztonságos helyre, ahol nem karcolódhat vagy sérülhet meg;
például az Éva csomagolásába. A kijelzőre különösen vigyázzon.

3. ábra a T25-ös csavarok elhelyezkedése, melyekkel a burkolatot lehet illeszteni és rögzíteni

A töltőállomás rögzítése
1. Helyezze rá a készüléket a már rögzített tartóelemre felülről lefelé.
2. Rögzítse a készüléket felül két csavarral (max átmérő 8mm) a megfelelő pozícióban. (4. ábra)
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4. ábra Fali rögzítés

3.4

Elektromos telepítés
FIGYELEM!

Figyelmesen olvassa el és kövesse a kézikönyvben található összes biztonsági utasítást!

VESZÉLY!
Az elektromos rendszert teljesen le kell választani minden tápellátásról a telepítési és karbantartási munkálatok előtt!

1. Húzza át a tápkábelt a kábelbevezetőn keresztül. ( (5) a 2. oldalon).
2. Húzza be a tápkábelt legalább 15cm-nyire a készülékbe.
3. Rögzítse a tápkábelt a tömszelence segítségével, hogy ne lehessen kihúzni. A rögzítés egyúttal
feszültségmentesítő is.
4. A type 2 töltő aljzatokat tartó alkeretet le kell választani, lásd az 5. és a 6. ábrát. Az alkeret mind a
négy csatlakozási ponton kattintásos mechanizmussal van rögzítve. Az alkeret leszerelését
legkönnyebben először a az egyik oldal majd a másik oldal leválasztásával érhetjük el.

5. ábra Eltávolítható alkeret
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6. ábra Az alkeret kattintásos mechanizmusa

5. Távolítsa el a szigetelést a vezetékek végéről, hogy megfelelően be lehessen kötni őket a
főkapcsolóba. ( (13) a 3. oldalon)

FIGYELEM!
Először mindig egy megfelelő földelővezetéket csatlakoztasson!

6. Csatlakoztassa a vezetékeket a főkapcsolóhoz.
7. Rögzítse vissza az alkeretet a helyére.

FIGYELEM!
Győződjön meg róla, hogy az alkeret visszahelyezése közben a kábelek nem szorultak a keret alá vagy sérültek meg.

8. Ellenőrizze, hogy a készülékben lévő áramvédő-eszközök aktiválva vannak.
9. Kapcsolja át a főkapcsolót az I (ON) -es állásba. Ha szükséges használjon speciális kulcsot a
kapcsolás megkönnyítésére.
10. A fehér burkolatot nyomja bele a hátsó burkolat felső oldalán lévő nyílásokba.
11. Torx T25-ös kulccsal rögzítse a töltőállomás két felső csavarját. (3. ábra)
12. A burkolat megfelelő zárásához nyomja rá a fehér burkolati elemet a hátsó burkolatra majd rögzítse
két lopásbiztos alsó csavarral (M8x16)

FIGYELEM!
A burkolat egyes részei között nem lehet semmilyen rés. Ez rontja a nedvesség és a porvédelem hatékonyságát, ami
káros hatással van a töltőállomás életciklusára.

13. Távolítsa el az átlátszó fóliát a házról.
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4

A TÖLTŐÁLLOMÁS ÜZEMBE HELYEZÉSE

4.1

Biztonsági előírások a használatba vétel előtt

A töltőállomás üzembe helyezése előtt győződjön meg róla, hogy a telepítés során betartották az alábbi
biztonsági utasításokat:
1. Ellenőrizze, hogy a töltőállomás tápellátása a kézikönyvben leírtaknak megfelelően van-e
csatlakoztatva.
2. Győződjön meg róla, hogy a készülék villamosbetáp áramköre külön egy megfelelő
védőkapcsolóval (MCB, biztosítékok) védett.
3. Győződjön meg róla, hogy a töltőállomás a kézikönyvnek megfelelően van telepítve.
4. Győződjön meg arról, hogy a burkolat mindig zárva marad az üzemszerű használat során.
5. Győződjön meg arról, hogy a töltőkábel nincs megcsavarodva, és a kábel, a dugó és a burkolat
sértetlen.

4.2

Üzembe helyezés

Kapcsolja be a tápellátást. A töltőállomás először öndiagnosztikát futtat. A folyamat során a következő
műveleteket hajtja végre:
1. A kijelző röviden világít majd lekapcsol.
2. A csatlakozó aljzatok egyedi tesztelése:
- a zárolás tesztelése;
- a belső relék tesztelése, a kapcsolás hallható.
3. A kijelző röviden világít.
4. A kijelző bekapcsol, és a ‘Charge point starting up’.(„Töltőpont indítása”) üzenetet mutatja.
5. A kijelzőn megjelenik a kezdőképernyő, amely a logót mutatja.
6. Az ALFEN Eve használatra kész. Ha a töltőállomás úgy van beállítva, hogy egy adminisztrációs
rendszerhez csatlakozzon, ez automatikusan és közvetlenül történik.
7. A töltőállomás szükség esetén tovább konfigurálható. A Service Installer szoftveralkalmazással
férhet hozzá a beállításokhoz.
8. A töltőállomást okos töltési funkcióval konfigurálta? Ellenőrizze a beállításokat a Service Installer
segítségével, hogy optimálisan konfigurálhassa a töltőállomást a helyi követelményekhez.
További információ a 2. függelékben található.

MEGJEGYZÉS
A Service Installer-ről további információért látogasson el honlapunkra, ahol a legfrissebb verzió és részletes
felhasználói kézikönyv is elérhető. https://alfen.com/en/ev-charge-points
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5

CSATLAKOZÁS

5.1

Adminisztrációs rendszerek

Az Alfen töltőállomás egy intelligens rendszer, amely képes kommunikálni az online adminisztrációs
rendszerrel (backoffice, back-end). Ezek a rendszerek olyan funkciókat tesznek elérhetővé, mint az egyes
felhasználók energiafogyasztásának ellenőrzése, a töltési folyamat távoli kezelése és a töltőállomás
karbantartásának egyszerűsítése.
Ha a töltőállomás megvásárlása során további szolgáltatásokat választott egy (back-end) partnerrel vagy az
Alfen ICU B.V.-vel (az ICU EZ szolgáltatásokat), akkor a töltőállomás gyári konfigurációja a kiválasztott
háttérrendszernek megfelelő. Az internetkapcsolat GPRS vagy UTP (Ethernet) kábelcsatlakozással jön létre.
Ha GPRS (SIM-kártya) kapcsolatot választott, a töltőállomás már tartalmazza a SIM-kártyát, és
automatikusan csatlakozik a back-end rendszerhez a termék üzembe helyezése után. Ha a SIM-kártya
foglalat ( (10), 3. oldal) nem tartalmaz SIM-kártyát, kérjük, forduljon a back-end szolgáltatójához vagy az
Alfen Sales Support-hoz.

5.2

Kapcsolat létrehozása

5.2.1 Vezeték nélküli kapcsolat
Vezeték nélküli kapcsolat létrehozásához a töltőállomásnak GPRS-képes SIM-kártyával kell rendelkeznie.
Ezen kívül helyes beállításokkal kell konfigurálni a rendszert a kiválasztott adminisztrációs rendszerhez való
kapcsolódáshoz. Ezeknek a funkcióknak a beállításához számos lehetőség (gyorsbillentyű) áll rendelkezésre
a Service Installer applikációban. Ezekkel a gyorsbillentyűkkel egyszerűen kiválaszthatja a kívánt rendszert a
megfelelő beállításokkal. A telepítés befejezése után mindig ellenőrizze a jelerősséget a Service Installer
segítségével.

MEGJEGYZÉS
Az adminisztrációs rendszerrel való kapcsolat csak akkor hozható létre, ha megállapodást kötött a szolgáltatóval a
szolgáltatások elindításához. A harmadik fél által nyújtott szolgáltatások nem tartoznak az Alfen szállítási körébe.

Ha a megrendelés során az ICU Connect használatát választotta, akkor a töltőállomás már rendelkezik egy
SIM-kártyával. Az Eve automatikusan csatlakozik az ICU Connect-hez az üzembe helyezés során.
Ha a megrendelés során másik adminisztrációs rendszert választott, előfordulhat, hogy saját magának kell
telepítenie a SIM-kártyát. A 7. ábra a SIM-kártya foglalatának helyét mutatja.

7. ábra A SIM-kártya foglalat elhelezkedése
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FIGYELMEZTETÉS!
A SIM-kártya foglalatot nagyon óvatosan kell megközelíteni.
Alternatív megoldásként leveheti a kijelzőt. A kijelző négy csavarral van rögzítve. Ügyeljen arra, hogy ne veszítse el
ezeket a csavarokat, és előzze meg a kábelek sérülését vagy leválasztását, miközben helyet szeretne létrehozni a
kijelző leválasztásával.

5.2.2 UTP (Ethernet) kapcsolat
Milyen kábel típusra van szükség?
A CAT5 UTP kábel (max. 20 méter) az internethez való csatlakozás minimális követelménye. Ez a kábel akár
100 Mbps sebességet is képes biztosítani.
Telepítés
1. Csatlakoztassa az UTP kábelt a router-hez.
2. Csatlakoztassa az UTP kábelt a töltőállomás alján lévő porthoz ( (7) a 2. oldalon).
3. A töltőállomás és az ICU EZ közötti UTP Ethernet kapcsolaton keresztül történő kommunikáció
engedélyezéséhez szükség lehet a hálózati beállítások módosítására, ha biztonsági beállítások
vannak konfigurálva. Az ICU EZ hálózaton való eléréséhez szükséges információk az alábbiak:
- ICU EZ IP-cím: 93.191.128.6
- Port: 9090
- Bejövő/kimenő kapcsolat
Előfordulhat, hogy meg kell adnia egy MAC-címet is. Ezt a címet a töltőállomás ellenőrző tanúsítványán
találhatja meg. Kérjük, forduljon az Alfenhez, ha szüksége van a tanúsítvány egy példányára.

MEGJEGYZÉS
Győződjön meg róla, hogy a hálózati konfigurációk biztosítják a biztonságos FTP-kapcsolatokat az Alfen
szerverekhez. Ez lehetővé teszi a szoftverfrissítések cseréjét és a diagnosztika futtatását.

5.3

Az ICU EZ-fiókjának regisztrálása

Ha elő szeretne fizetnini az ICU EZ back-end szolgáltatásaira, regisztráljon itt:
http://alfen.com/en/registration-form-connect.

MEGJEGYZÉS
Regisztrálhat az ICU EZ-re, miután kézhez kapta a töltőállomást. A regisztráció folyamán az Ön első töltőállomásának
adatai szükségesek. Ezt az információt az Ön azonosítására használjuk. A fiók létrehozása után az Alfen elküldi Önnek
a bejelentkezési adatait.
Elfelejtett regisztrálni az ICU EZ megrendelésekor? Nem probléma: ha úgy döntött, hogy a töltőállomást előre
konfiguráltatja az ICU EZ-re, akkor az már regisztrált és aktív az adminisztrációs rendszerben. Minden tranzakció és
egyéb múltbeli esemény eltárolásra kerül, és hozzáférhető további vizsgálatok céljából.
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1. Töltse ki a regisztrációs űrlapot az Alfen honlapján.
2. Kérjük, töltse ki a „Remarks” mezőt az Ön számára átadott töltőkártyák hátoldalán található
számokkal.
3. Kattintson a "Send" gombra.
4. Az Alfen feldolgozza a kérést és aktiválja fiókját. A bejelentkezési adatait a lehető leghamarabb
megkapja.
5. A bejelentkezési adatok segítségével jelentkezzen be a http://alfen.com/en/login címen.
6. Miután bejelentkezett az ICU EZ-be, közvetlenül ellenőrizheti a töltőállomást és annak állapotát.

5.4

A töltőállomás regisztrálása a saját back-end rendszerbe

Ha saját adminisztrációs rendszerét használja, vagy ha ezt a szolgáltatást harmadik fél biztosítja, győződjön
meg róla, hogy a töltőállomás típusa megfelelően van regisztrálva. Ha ezek a beállítások nem megfelelően
konfigurálva az adminisztrációs rendszerben, a töltőállomás nem tud csatlakozni.
Minden Eve modellnek saját ún. ChargePointModel-je van, amelyet a regisztrációs folyamat során
automatikusan az OCPP előírásoknak megfelelően küldünk. Az OCPP kód egy platform- és egy
termékazonosító kódból áll:
•

904461011

•

az Alfen NG920 platformjával: NG920-61011

A következő táblázat áttekintést nyújt a különböző cikkszámokról és a vonatkozó OCPP kódkombinációkról.
Amennyiben a készülék

helyes regisztrálása a back-end rendszerben megtörtént, a töltőállomás képes

csatlakozni az adminisztrációs renszerhez.
Cikkszám

OCPP ChargePointModel

904461011

NG920-61011

904461012

NG920-61012

904461001

NG920-61001

904461002

NG920-61002
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FÜGGELÉK: HIBA KÓDOK ÉS LEHETSÉGES MEGOLDÁSOK

Ez a függelék áttekintést nyújt a Eve töltőállomás által kijelzett hibakódokról és a problémák lehetséges
megoldásáról. Ha nem sikerül elhárítani a hibát, kérjük, lépjen kapcsolatba a töltőállomás eladójával, vagy
lépjen kapcsolatba az Alfen ügyfélszolgálatával a kézikönyv hátoldalán található elérhetőségek egyikén.
Kód

Hiba Leírása

Megoldás

001

Általános hiba. Lépjen kapcsolatba a szervizzel.

Lépjen kapcsolatba a szervizzel.

002

Ismeretlen hiba. Lépjen kapcsolatba a szervizzel.

Lépjen kapcsolatba a szervizzel.

003

A töltési folyamatot rövid idő alatt túl gyakran indították el
és állították le. A töltési munkamenet megszakadt a jármű
és a töltőállomás védelme érdekében. A töltés
folytatásához állítsa le az aktuális munkamenetet, és
indítson el egy új munkamenetet.

Állítsa le a töltési folyamatot, és húzza ki a
csatlakozót. Ezután kezdhet egy új munkamenetet.

004

Töltési hiba történt.

Részletes hibaüzenetet kérhet a szerviz részlegtől.

005

A jármű a töltőállomás által megengedettnél gyorsabban
töltött. A töltőállomás ezért (átmenetileg) leállt.

A töltési folyamat háromszor indul újra.
Ha a hiba továbbra is visszatér, forduljon a szervizhez
a további elemzésért. A jármű hibásan válaszolhat.

006

A töltési folyamatot rövid idő alatt túl gyakran indították el
és állították le. A töltési munkamenet megszakadt a jármű
és a töltőállomás védelme érdekében. A töltés
folytatásához állítsa le az aktuális munkamenetet, és
indítson el egy új munkamenetet.

Állítsa le a töltési folyamatot, és húzza ki a
csatlakozót. Ezután kezdhet egy új munkamenetet.

007

Töltési hiba, a jármű nem áll le.

Lépjen kapcsolatba a szervizzel, lehetséges, hogy a
jármű nem válaszol megfelelően.

101

Az áram-védőkészülék deaktiválódott.

Lépjen kapcsolatba a telepítési mérnökkel, hogy újra
aktiválja a beépített áram-védőkészüléket.

102

Probléma merült fel a töltőállomás (de)aktiválásakor

Lépjen kapcsolatba a telepítési mérnökkel vagy a
szervizzel.

103

Túl alacsony feszültséget észlelt a készülék.

Ellenőrizze a telepítést a telepítőmérnök.

104

Probléma történt a belső tápellátással.

Lépjen kapcsolatba a szervizzel.

201

A készülék helytelen jeleket kapott a járműről. Nem lehet
elkezdeni a töltést.

A részletes vizsgálatért forduljon a szervizhez.

202

A belső kWh-mérő nem vagy nem megfelelő információt
közöl. Lépjen kapcsolatba a szervizzel.

Lépjen kapcsolatba a szervizzel.

203

A töltési folyamat lassabb ütemben folytatódik a belső
hőmérséklet elfogadható szinten tartásához. A töltés
szükség esetén ideiglenesen szünetelhet is.

Ez a hiba akkor fordulhat elő, ha a környezeti
hőmérséklet magas.
Ha ez gyakran történik, forduljon a szervizhez.

204

A töltőállomás nem használható.

Lépjen kapcsolatba a töltőállomás üzemeltetőjével.

A kábel csatlakoztatva van anélkül, hogy aktív tranzakció
Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a kábelt a töltési
történne. Egy adott időkeret (az üzemeltető által
folyamat újraindításához illetve indítsa el a töltést a
konfigurálható) után a készülék kéri a kábel eltávolítását.
megfelelő azonosítás használatával.
Ha szeretné tölteni a járművet, csatlakoztassa újra a kábelt
és indítsa el a töltést a megfelelő azonosítás használatával.
A töltőkártya nem ismerhető fel.

Használjon működőképes és érvényes töltőkártyát.

A csatlakoztatott kábel nem támogatott.

Használjon IEC 62196 kompatibilis kábelt, amely Type
2 típusú dugóval van felszerelve (VDE-AR-E 2623-22).
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FÜGGELÉK: KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK GYÁRTÁSI ALAPBEÁLLÍTÁSAI

Az Eve töltőállomás az alábbi okos töltési lehetőségekkel rendelkezik:
1. Standard terheléskiegyenlítés: a töltőállomás elosztja a bekonfigurált betáp kapacitást az aljzatok
között.
2. Aktív terheléskiegyenlítés: hasonló a standard terheléskiegyenlítéshez azonban a maximális töltési
teljesítmény kezelése dinamikusan történik. A töltőállomás kommunikál a telepített intelligens
mérőórával, így figyelembe veszi az energiahálózati kapcsolat aktuális fogyasztását és maximális
kapacitását.
Az okos töltési funkciók beállításának egyszerűsítése érdekében a készülék alapértelmezett beállításokkal
kerül forgalomba. Ez a függelék a beállítások értékeit mutatja. Ha az aktuális telepítés eltér az itt bemutatott
rendszertől, használja a Service Installer-t a töltőállomások optimális beállításához.

Standard terheléselosztás
Modell

Max. áram fázisonként és aljzatonként

Max. betáp áram (StationMaxCurrent)

904461011

16A

25A betáp

904461001

32A

40A betáp

904461002

16A

25A betáp aljzatonként

904461012

32A

40A betáp aljzatonként

Standard terheléselosztás
A funkció használatához szükséges:
•

Alfen töltőállomás, mely aktív terheléskiegyenlítő funkcióval rendelkezik, amely a P1 porton keresztül
van aktiválva

•

Kommunikációs kábel RJ11 / RJ12 dugóval (4 vezetékkel, maximum 20 m hosszú).

•

Okos mérőműszer, mely P1 porttal rendelkezik.
- DSMR4.0 vagy annál újabb kommunikációs protokoll használata.

A töltőállomás és az intelligens mérőműszer DSMR protokollal (4.0 vagy újabb) kommunikál egymással a P1
porton keresztül. A tényleges fogyasztási és töltési igényekre vonatkozó adatokat rendszeresen átküldik
egymásnak. Ha az intelligens mérőműszer jelzése szerint a hálózat kapacitása korlátozott, a töltőállomás
terheléskiegyenlítést alkalmaz a csatlakoztatott járművek kezelésére. Ez megakadályozza, hogy a
töltőállomás túlterhelje az elektromos hálózatot vagy hogy további hálózati költségek felmerüljenek. Ez a
funkció biztosítja, hogy az elektromos energia csúcsfelhasználási időszakában se legyen túlterhelve a
villamos hálózat.
Ha az intelligens mérőeszköz P1 portját egy másik eszköz már használja, akkor egy elosztó alkalmazható.

FIGYELMEZTETÉS!
Nem minden elosztó kompatibilis. Elosztó alkalmazása két kábellel megakadályozhatja, hogy a töltőállomás megfelelően
kommunikáljon az okos mérőműszerrel.
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Az aktív terheléskiegyenlítés helyes konfigurálásához a következő paramétereket kell beállítani:
•

Station-maxCurrent: maximális áramkorlát a szabványos terheléskiegyenlítéshez. Ez határozza meg
a töltőállomás töltőáramkörein a maximális áramot.

•

Installation-MaxCurrent: Ez az energiahálózati kapcsolat kapacitása. Ha nem biztos ennek
értékében a hálózat üzemeltetőjétől kérhet információt.

Az alábbi táblázat az említett paraméterek szokásos beállításait mutatja be:
Max. betáp Aljzat oldali Beállítási
teljesítmény paraméter
Station16A/f

2x3.7kW
2x11kW

Aktív terhelés Aktív terhelés
kiegyenlítés
kiegyenlítés
1 fázison
3 fázison
32

25

40

35

40

40

63

63

maxCurrent
InstallationMaxCurrent
Station-

32A/f

2x7.4kW
2x22kW

maxCurrent
InstallationMaxCurrent

Amennyiben ezek az értékek nem felelnek meg az aktuális igényeknek a telepítő mérnök a Service Installer
segítségével módosíthatja ezeket a beállításokat.
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