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Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder den för att kunna 
använda enheten korrekt. Vänligen behåll bruksanvisningen för framtida bruk. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

SÄKERHETSINSTRUKTION  
1) Håll explosiva eller brandfarliga material, kemikalier, ångor och andra farliga 

föremål borta från laddaren. 
2) Håll laddningsuttaget rent och torrt. Torka av med en ren torr trasa om den är 

smutsig. Vidrörning av uttagets stift är strängt förbjuden när strömmen är på. 
3) Använd inte laddaren om apparaten har defekter, såsom sprickor, nötning, 

läckage, etc. Kontakta behörig servicepersonal vid ovanstående förhållanden. 
4) Försök inte att demontera, reparera, montera om laddaren. Kontakta vid behov 

serviceperson. Felaktig användning kan leda till enhetsskador, elektriskt läckage 
etc. 

5) Om något onormalt tillstånd inträffar, tryck omedelbart på nödstoppsknappen, 
stäng av all ingångs- och utgångsströmförsörjning. 

6) Vänligen iaktta försiktighet vid regn eller åska. 
7) Barn ska inte vistas i närheten av eller använda laddaren. 
8) Under laddningen får bilen inte köras. Ladda endast när bilen står stilla. För 

Hybridbil, ladda endast när du stänger av motorn. 

  

Ingångs- och utgångsspänningarna på denna enhet är 

farliga högspänningar, vilket kan äventyra 

människors liv. Följ strikt alla varningar och 

bruksanvisningar på enheten och i handboken. 

Obehörig och icke-professionell servicepersonal bör 

inte ta bort locket på denna enhet. 



 

 
 

4 

1 PRODUKTÖVERSIKT 
 

1.1 Produkt introduktion 
Trefas AC-laddaren används för elbilens AC-laddning, med funktionen att ladda 
genom att skanna RFID-kortet.  RFID-kortet är en nyckelkomponent för att starta 
eller stoppa laddningssessionen. LED-indikatorn på frontpanelen hjälper dig att 
förstå vad som händer med laddaren genom att ange olika färger. Laddarens 
skyddsklass är hög, IP65, med utmärkt sydd för vatten och är rostsäker, vilket 
försäkrar säker utomhusdrift och underhåll. Golvstativ är ett tillval. Laddaren är 
konstruerad enligt elfordonsladdningssystem standard EN 61851-1: 2011 och EN 
61851-22: 2002 och uppfyller industristandarderna och är säker för användning. Med 
internetanslutning via WiFi kan användare övervaka och hantera laddarens drift från 
mobilappen.  
 

                 
 

1.2 Schematiskt diagram 
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1.3 Specifikationsparameter 
 

 Modellnr AC011K-AE-25 

Konfiguration 

Användargränssnitt LED-indikator, RFID-kortläsare 

Höljets material Plast 

Installationsväg Väggmontering (standard), golvstativ 
(tillval) 

Kortkvantitet 2st 

Laddningsuttag Ett laddningsuttag typ 2 

Produktdimension 325*181*87mm ( L * W * H ) 

Nettovikt 3.01KG 

Bruttovikt 3.83KG 

Elektriska 
parametrar 

Inspänning AC400V±20% 

Ingångsfrekvens 50/60 Hz 

Max effekt 7kW 

Utgångsspänning AC400V±20% 

Maximal utström 32A 

RCD 6mA DC 

Nödstopp Valfri 

Standby-effekt <3W 

Miljöindex  

Lämplig placering Inomhus / Utomhus 

Arbetstemperatur  -30℃ ~ +55℃ 

Luftfuktighet i 
arbetet 

5% ~ 95% utan kondens 

Arbetshöjd <2000m 

Skyddsklass IP65 

Kylmetod Naturlig luftkylning 

Säkerhetsstandard EN 61851-1: 2011, EN 61851-22: 2002 

MTBF 100 000 timmar 

Särskilt skydd Anti UV-design 

Säkerhetsdesign 
Skydd mot överspänning, under spänning, överbelastning, 
strömläckage, jordfel, över och under temperatur.   

Kommunikation 
Laddaren v.s. Backend-kommunikation: WiFi 
Internet Communication Protocol: OCPP 1.6 
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1.4 Kapacitet och kännetecken  
 
Prestanda: 
➢ LED-indikator: Olika ljusfärg indikerar laddarens olika arbetsstatus.  
➢ RFID-kort: Inbyggd kortläsare för att starta funktionen att laddning. Skanna 

RFID-kortet först för att börja ladda och skanna RFID-kortet igen för att avsluta 
laddningen. 

➢ Nödstoppsknapp: Om det uppstår problem trycker du på knappen för att stänga 
av laddningsutgången för säkerhet. 
 

Karakteristik: 
➢ Damm & Vattensäker: IP65 skyddsklass, inget behov av extra skydd. 
➢ Låg standby-strömförbrukning: Standby-strömmen är så låg som 3W, 

energibesparing och grön.  
➢ Kompatibel applikation: Enheten är utrustad med en laddningspistol av typ 2.  
➢ Enkel installation: Installationen är enkel genom att hänga laddaren på väggen 

och montera fast den med bara en stöldskruv.  
➢ All Direction Protection: Skydd mot från överspänning, under spänning, 

överbelastning, strömläckage, jordfel, över temperatur, under temperatur för att 
säkerställa att enheten fungerar säkert och effektivt för säker användnning. 

➢ Säkerhetsdesign: Laddaren är konstruerad med överströms- och 
markfelsskyddskomponenter som ständigt övervakar säkerhetsstatusen. Det 
finns ingen spänning i laddhantaget förrän ditt fordon är ordentligt anslutet..  
 

1.5 Arbetsmiljö 
➢ Höjd: ≤2000 meter 
➢ Temperatur: -30℃ ~ 55℃ 
➢ Luftfuktighet: 5%~95% 
➢ Användning inomhus/utomhus 
➢ Naturlig luftkylning för ventilation 
➢ Håll laddaren borta från brandfarliga eller explosiva material. 
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1.6 Produktnamn 
 

AC   011K   -AE-           25 
 

2:a generationens hemladdare 
A:Laddning av pistoltyp 2 E:Europeisk standard 
Max effekt 11kW 
Produktkod för AC-laddare 

 

1.7 Produktstruktur 
 
1.7.1 Yttre dimensioner 
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1.7.2 Inre strukturer 

 

  



 

 
 

9 

2 BRUKSANVISNING 
 

2.1 Produkt Installation 
 
2.1.1 Kontroll av paket 

Packa upp för att kontrollera och verifiera följande artiklar efter att du har tagit emot 
laddaren: 
⚫ Visuell inspektion av yttre utseende.  Om det finns något trasigt eller skadat, 

meddela omedelbart säljaren . 
⚫ Kontrollera tillbehörstyp och kvantitet. Om det finns kvantitet i korthet eller 

typavvikelse, notera detta i tid och kontakta omedelbart säljaren . 
 

2.1.2 Förberedelse av installation 
 
1) Verktyg  
 

Verktygets namn Foto Funktion 

Multimeter 
 

Kontrollera elektrisk 
anslutning och elektrisk 
parameter 

Kryssmejsel 
(PH2x150mm, PH3x250mm)  Dra åt skruvarna 

Isolerad momentnyckel 
 

Dra åt skruvarna 

Elektrisk borr 
 

Hål på väggen 

Sidavbitare 
 

Kapa kablarna 

 

2) Kablar & Material 
 

Namn Specifikation Kvantitet 

Strömförsörjningskabel 5*6mm² trefas strömförsörjningskabel Beror på det faktiska behovet 

 

2.1.3 Installationsprocess 
1) Meddelande om installation 
a) Elektriska apparater bör endast installeras, drivas, servas och underhållas av 
kvalificerad personal. Tillverkaren tar inget ansvar för eventuella konsekvenser av 
användningen av denna produkt. En kvalificerad person är en person som har 
färdigheter och kunskaper relaterade till konstruktion, installation och drift av 
elektriska apparater och som har fått säkerhetsutbildning för att känna igen och 
undvika de faror som finns. 
b) Alla tillämpliga lokala, regionala och nationella bestämmelser måste respekteras 
när du installerar, reparerar och underhåller denna enhet. 
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2) Installationsprocedur  

1.  Enligt fallet med det bifogade installationskortet, borra 3 - Φ 6 * 35 mm hål på 
väggen och sätt i expansionsröret; 
2. Lås 2-M4 * 32mm självgängande skruv i expansionsröret och reservera 5mm 
utrymme; 
3. Öppna laddarens övre lock, häng det på den automatiska skruven, lås den i den 
nedre automatiska skruven och täck sedan tätningslocket; 
4. Anslut ingångssladden, stäng det övre locket och lås det med 2-M4 * 12mm skruv. 

 
2.2 Kontroll om strömmen på   
 
1) Kontrollera innan strömmen är på 
 Kontrollera följande innan någon åtgärd: 
1. Laddarens placering är enkel att drifta och reparera. 
2. Bekräfta att laddaren är korrekt installerad. 
3. AC-ingångens nuvarande läckageskyddsbrytare fungerar. 
4. Inga andra saker eller komponenter kvar på laddarens överdel.  
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2)Laddarens ström är på 

1.  Se till att all kontroll sker enligt ovanstående punkter. 
2.  Slå på strömbrytaren för läckageskydd av växelströmsingång. 
3.  Sätt på laddaren och observera LED-indikatorn, som ska vara standby-status. 
 

2.3 Laddningsdrift 
  
2.3.1 Anslut laddaren till bil 
Parkera bilen nära laddaren och anslut laddhandtaget till bilen.  Kontrollera att 
handtaget är korrekt och tätt ansluten i instickspluggen.  Vid korrekt anslutning 
ändras laddarens LED-indikator till blinkande gult ljus, vilket indikerar att laddaren 
är klar för laddning.  
 

2.3.2 Starta laddning & sluta ladda 
När laddaren är ansluten till bilen och klar för laddning, skanna RFID-kortet en gång 
på identifieringsområdet på frontpanelen, sedan startar laddningen. När bilen är 
fulladdad stoppas laddningen.   
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3 FELSÖKNING 
3.1 Indikatortillstånd 

Status Beskrivning LED-status 

I vänteläge Normal Blinkande grön, 1S på 4S av 

Laddningsstatus Normal Andas grönt, 1S på, 1S av 

Pluggat handtag tillstånd Normal Blinkande gult, 1S på 1S av 

Uppgradering av 
programvara 

Normal Grön ljusblixt 

Jord varning Normal Blinkande gult, 2S på, 2S av 

Relä vidhäftning Fel Rött ljus normalt på 

Ingångspolariteten omvänd Fel Blinkar rött, 500ms på, 500ms av, 2 gånger, 3S off, Cykel 

CP-fel Fel Blinkar rött, 500ms på, 500ms av, 2 gånger, 3S off, Cykel 

Läckageström fel Fel Blinkar rött, 500ms på, 500ms av, 3 gånger, 3S off, Cykel 

Ingångsterminal 
övertemperatur 

Fel Blinkar rött, 500ms på, 500ms av, 4 gånger, 3S off, Cykel 

Relä övertemperatur Fel Blinkar rött, 500ms på, 500ms av, 5 gånger, 3S off, Cykel 

Underspänningsfel Fel Blinkar rött, 500ms på, 500ms av, 6 gånger, 3S off, Cykel 

Överspänningsfel Fel Blinkar rött, 500ms på, 500ms av, 7 gånger, 3S off, Cykel 

Fel vid överbelastning Fel Blinkar rött, 500ms på, 500ms av, 8 gånger, 3S off, Cykel 

Överfrekvensfel Fel Blinkar rött, 500ms på, 500ms av, 9 gånger, 3S off, Cykel 

Överfrekvensfel Fel Blinkar rött, 500ms på, 500ms av, 10 gånger, 3S off, Cykel 

Läckageströmsslinga onormal Fel Blinkar rött, 500ms på, 500ms av, 11 gånger, 3S off, Cykel 
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3.2 Felsökning 
Felkod Problem Möjliga orsaker Lösningar 

Överspänn
ing 

Ingång över spänning AC-ingångsspänningen kan 
vara för hög. 

1. Kontrollera ingångsspänningen från 
backend. 

2. Om spänningen är över 276Vac under en 
kort tid, vänta tills elnätet återhämtar sig 
till normalt spänningsområde. 

Under 
spänning 

Ingång lägre spänning AC-ingångsspänningen kan 
vara för låg. 

1. Kontrollera ingångsspänningen från 
backend. 

2. Om spänningen är över 184Vac  under 
en kort tid ,vänta tills elnätet återhämtar 
sig till normalt spänningsområde. 

Överström Uteffekt överbelastad AC ut ström kan vara för stor. 1. Stäng genast strömbrytaren för 
strömfördelningsskyddet för 
strömfördelningsskåpet 

2. Kontrollera om det finns 
lågmotståndsanslutning mellan laddarens 
växelströmskablar. 

Överfrekv Ingång över frekvens AC-ingångsfrekvensen kan vara 
för hög. 

1. Kontrollera ingångsspänningsfrekvensen 
från backend. 

2. Om frekvensen överstiger 63 Hz under 
en kort tid,  vänta tills elnätet återhämtar 
sig till normalt spänningsområde. 

Under 
frekvens 

Ingång lägre frekvens AC-ingångsfrekvensen kan vara 
för låg. 

1. Kontrollera ingångsspänningsfrekvensen 
från backend. 

2. Om frekvensen är lägre än 47 Hz under 
kort tid, vänta tills elnätet återhämtar sig 
till normalt spänningsområde. 

Övertemp Över temperatur Temperaturen kan vara för låg 
inuti laddaren. 

1. Kontrollera de omgivande förhållandena 
för de laddare som är installerade om det 
finns värmeanordning i närheten. Se till att 
omgivande temperatur är under 60°C. 

Över DC 
Läckage 

Över läckageström Läckageströmmen till jorden 
kan vara för hög. 

1. Stäng genast strömbrytaren för 
strömfördelningsskyddet för 
strömfördelningsskåpet 

2. Kontrollera om det finns brutna ac-
utgångskablar eller 
lågmotståndsanslutning till jorden. 

Fas fel Omvänd anslutning Omvänd anslutning av L/N-
ingångskabel. 

1. Stäng genast strömbrytaren för  
strömfördelningsskyddet för  
strömfördelningsskåpet. 

2. Kontrollera om ac-ingångs-
/utgångskablar är normala och om 
invertering av anslutningen av L/N-
ingångskablar. 

CableRC 
Error 

Laddningskabelanslutning 
onormal 

Dålig anslutning av 
laddningskabel med 
BILEN/Laddare. 

1. Kontrollera om 
laddningskabelanslutningen är korrekt och 
fast. 

Notera: Om ovanstående problem inte kan lösas, vänligen kontakta säljaren.  
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4 ÅTERVINNING 
 
Förpackningsmaterialen är miljövänliga och kan återvinnas.  Sätt förpackningen i 
gällande behållare för att återvinna den.  Kasta inte apparaten i hushållssoporna. Den 
ska överlämnas till den tillämpliga uppsamlingsplatsen för återvinning av elektriska 
och elektroniska produkter. För mer detaljerad information om återvinning av denna 
enhet, vänligen kontakta ditt lokala stadskontor, din hushållsavfallstjänst eller 
butiken där du köpte enheten.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


