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Środki ostrożności

Przed przystąpieniem do pracy należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi, aby 

zrozumieć prawidłowe użytkowanie urządzenia. Proszę przeczytać ją w całości i zachować do 

wykorzystania w przyszłości.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobistego i majątkowego użytkownika w czasie 

instalacji produktu, w instrukcji podano istotne informacje i wyróżniono je odpowiednimi 

symbolami. Poniżej znajduje się lista symboli, które mogą być używane w tej instrukcji. 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi, aby lepiej wykorzystać niniejszą instrukcję.
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Niebezpieczeństwo!
Oznacza to wysoki poziom potencjalnego zagrożenia, które może 

spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała, jeśli nie zostaną 

wyeliminowane.

PRZESTROGA 
Wskazuje na potencjalne ryzyko, które jeśli nie zostanie zażegnane, może 

spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia i utratę mienia.

Wysokie napięcie! 
Dotknięcie może spowodować porażenie prądem. Urządzenie zawiera 

zaciski zasilania AC i DC, które muszą być odłączone od każdego źródła 

zasilania osobno i należy odczekać co najmniej 5 minut w celu wykonania 

Zacisk PE
Zacisk PE musi być mocno połączony z uziemieniem, aby zapewnić 

bezpieczeństwo personelu.

1) Nie należy umieszczać niebezpiecznych przedmiotów, takich jak łatwopalne, wybuchowe, 

chemikalia, palne opary w pobliżu ładowarki DC;
2) Utrzymuj złącze ładowania w czystości i suchości, jeśli jest brudne, wytrzyj je czystą, suchą 

szmatką, Dotykanie części przewodzącej złącza ładowania podczas ładowania jest surowo 

zabronione;
3) Surowo zabrania się korzystania z ładowarki, jeśli następujące przypadki występują - wada 

złącza lub kabla ładowania, pęknięcia kabla ładowania, starcie, zerwanie lub odsłonięcie, itp. 

W przypadku zaistnienia takich przypadków, prosimy o natychmiastowy kontakt z 

personelem;
4) Nie należy podejmować prób demontażu, naprawy lub modyfikacji produktu. Nie ma takich 

części serwisowalnych, które użytkownik może sam wymienić wewnątrz. W przypadku 

zaistnienia takich potrzeb prosimy o kontakt z personelem, niewłaściwe działanie spowoduje 

uszkodzenie, nieszczelność urządzenia lub upływność energii elektrycznej;
5) Zabrania s ię odłączania z łącza ładowania podczas ładowania, aby zapewnić 

bezpieczeństwo personelu i pojazdów.
6) W przypadku jakiejkolwiek nietypowej sytuacji podczas użytkowania, natychmiast naciśnij 

przycisk awaryjny, aby odciąć całą moc wejściową i wyjściową;
7) Nie zaleca się ładowania w czasie deszczu i burzy;
8) Dzieci nie powinny zbliżać się do ładowarki podczas procesu ładowania, aby uniknąć 

obrażeń.
9) Prosimy zamknąć drzwi po obu stronach, aby uniknąć porażenia prądem podczas 

ładowania.
10) Podczas procesu ładowania pojazd nie może być w ruchu i może być ładowany tylko 

wtedy, gdy jest nieruchomy. Przed ładowaniem pojazdu hybrydowego należy wyłączyć silnik.

1Przegląd

1.1 Wprowadzenie do produktu

Zintegrowana szybka ładowarka DC z podwójną wtyczką jest używana głównie do szybkiego 

ładowania DC pojazdów elektrycznych. Produkt ten integruje konwersję mocy, kontrolę 

ładowania, kontrolę interakcji człowiek-komputer, komunikację i rozliczenia oraz pomiary, a 

także ma dobre funkcje pyłoszczelne i wodoodporne, stopień ochrony IP54, bezpieczną pracę 

i konserwację, którą można prowadzić na zewnątrz. Jest to najlepszy wybór do szybkiego 

ładowania DC na zewnątrz.

Rys. 1.1.1 Rysunek poglądowy

1.1.1 Wprowadzenie do panelu przedniego

Rys. 1.1.2 Panel przedni
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Produkt ten składa się głównie z ekranu dotykowego HMI, modułu pomiarowego energii 

elektrycznej, modułu ładowania, modułu komunikacyjnego, interfejsu ładowania, modułu 

sterowania i obudowy ładowarki. Posiada wiele funkcji ochronnych, wejście i wyjście z 

podwójnymi zabezpieczeniami; stan połączenia kabla ładowania jest monitorowany w czasie 

rzeczywistym, ładowanie jest zakończone natychmiast, jeśli połączenie jest nieprawidłowe, 

przycisk awaryjny może spowodować, że ładowarka przestać działać natychmiast po wykryciu 

nieprawidłowości w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Przyjazny dla użytkownika 

wyświetlacz pozwala klientom łatwo zakończyć proces ładowania. Ethernet, port Rs232 i inne 

interfejsy komunikacyjne pozwalają w czasie rzeczywistym na komunikowanie się z centrum 

monitorowania, centrum zarządzania operacjami. Status ładowania może być monitorowany 

w czasie rzeczywistym.

1-Wtyczka A praca/usterka 

wskaźnik (praca: kolor żółty; awaria: czerwony)

2-Wtyczka B praca/usterka 

wskaźnik pracy/usterki (praca: kolor żół ty; 

awaria: czerwony)

3-Wskaźnik zasilania: kolor zielony

4- Przycisk alarmowy

5-Ekran dotykowy (HMI)

6-Wlot powietrza chłodzącego

1.2 Schemat blokowy produktu (dwie wtyczki)

1.3 Główne parametry

Tab2: Karta danych technicznych

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Pozycja

Napięcie wejściowe AC

Prąd wejściowy AC

Częstotliwość AC

Współczynnik mocy

Zakres napięcia wyjściowego

Czułość napięcia

Maks. prąd wyjściowy DC na 1 złącze

Czułość prądu

Dokładność czułości napięcia

Dokładność czułości prądu

Współczynnik tętnień

Pobór mocy w stanie gotowości

Wejściowy prąd rozruchowy

Wyjściowe napięcie rozruchowe

Wydajność

Hałas

Dokładność pomiaru ładowania DC

Wymiary (S*G*W) 

Waga

Standard podłączenia DC

Typ wtyczki DC

Jedn.

V

A

Hz

V

%

A

%

%

%

W

A

V

%

dB

mm

KG

Wartość standardowa

AC 400: ±15%

440A

50±1

≥0.98

200-850

≤±0.5

PODWÓJNA WTYCZKA 200A+200A

≥30A: ≤±1%
＜30A: ≤±0.3A

≤±0.5%

≤±1%

RMS: ≤±0.5

Peak: ≤±1

≤0.1% Znamionowa moc wyjściowa

≤120% Znamionowy prąd wejściowy

≤110% Stabilne napięcie wyjściowe

≥94

≤65

0.5%

1190*1000*2195

IEC62196/IEC61851

CCS typu 2

1.4 Wydajność i cechy produktu

Wydajność produktu

1) Wysoka wydajność i niskie harmoniczne, jakość klasy A

Sprawność systemu ≥94%, wiodąca w branży gęstość mocy, niskie zużycie energii, 

wysoka sprawność energetyczna. Jednostka ładująca wykorzystująca technologię 

aktywnej korekcji współczynnika mocy, zakłócenia harmoniczne ≤ 5%, współczynnik mocy 

do 0,99.
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2) Pełna ochrona, bezpieczna eksploatacja.   

Posiada wiele funkcji ochronnych, takich jak: zabezpieczenie wejścia / wyjścia, autotest, 

zabezpieczenia przed zbyt niskim/ wysokim napięciem na wejściu, zabezpieczenie przed 

przepięciem na wyjściu / zabezpieczenie przed zwarciem, przegrzanie / zabezpieczenie 

przed usterką prostownika, ochrona izolacji, monitorowanie połączenia i ochrona ładowarki i 

akumulatora, aby zapewnić bezpieczne i niezawodne działanie systemu i skutecznie 

zapobiegać wypadkom.

3)Szeroki zakres napięcia na wyjściu, łatwy w użyciu 

Zgodnie z różnymi wymaganiami aplikacji, napięcie wyjściowe jest regulowane w zakresie 

200V-850V, szeroki zakres napięcia, aby dopasować się do różnych potrzeb ładowania 

akumulatora i do różnych poziomów napięcia pojazdów elektrycznych.

Właściwości:

� Wykorzystanie wysokiej wydajności, zaawansowanej technologii sterowania DSP.

� Wielofunkcyjny miernik DC o wysokiej dokładności, dokładny pomiar ilości zużytej 

energii..

� Bezkontaktowa karta RF. Szyfrowanie i uwierzytelnianie poziomu sprzętu, aby 

zapewnić bezpieczeństwo konta i danych.

� 7-calowy ekran dotykowy z błyszczącym wyświetlaczem, który jest łatwo odczytywany 

nawet w świetle słonecznym, ładowarka może pracować do temperatury otoczenia do -20 �.

� Funkcja wykrywania odłączenia kabla ładowania, a także wykrywanie przecięcia kabla 

ładowania, aby zapewnić bezpieczeństwo procesu ładowania i funkcji antykradzieżowych.

� Poprzez komunikację w czasie rzeczywistym z platformą monitorowania wszystkie 

dane mogą być monitorowane i rejestrowane.

� Oprogramowanie systemowe obsługuje zdalne i lokalne funkcje aktualizacji.

 1.5 Środowisko użytkowania produktu

� Wysokość ≤3000 metrów

� Temperatura środowiska pracy urządzenia -20 ℃ ~ 65 ℃

� Wilgotność względna powietrza 5% ~ 95%

� W przypadku instalacji na zewnątrz wymagane jest zadaszenie.

� Nachylenie instalacji nie może przekraczać 5%.

� Należy zapewnić dystans od materiałów łatwopalnych i wybuchowych.

  1.6 Normy dotyczące produktu

Odsyłamy do załącznika 2

 W p r o w a d z e n i e  d o

 głównych funkcji jednostki 2

2.1 Urządzenie ładujące

Samodzielnie opracowana jednostka prostownikowa do ładowania pojazdów elektrycznych jest wyposażona 

w procesor DSP. Parametry maszyny mogą być ustawiane lub regulowane przez jednostkę sterującą za 

pomocą interfejsu CAN. Można skorzystać z technologii soft-switching, wysokiej wydajności, dobrej 

kompatybilności elektromagnetycznej, wbudowanego sterowania DSP, stabilnego i niezawodnego, 

szerokiego zakresu napięcia wejściowego. Z zabezpieczeniem przed zbyt niskim/ wysokim 

napięciem na wejściu, zabezpieczeniem nadprądowym na wyjściu, zabezpieczeniem nadnapięciowym na 

wyjściu, zabezpieczeniem przeciwzwarciowym na wyjściu, zabezpieczeniem przed nadmierną temperaturą i 

z funkcją alarmu.

Parametry techniczne ładowarki są następujące:

L.p.

1. Charakterystyka wejściowa

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2. Charakterystyka wyjściowa

2.1

2.2

2.4

2.5

2.6

2.7

Pozycja

Znam. napięcie wejśc.

Zakres napięcia wejśc. AC 

Asymetria trójfazowa

Częstotliwość

PF/THD

Sprawność

Prąd udarowy przy 

włączeniu zasilania

Regulacja napięcia wyjści. 
zakres 

Znamionowy prąd wyjśc.

Ograniczenie prądu 
zespołu ładowarki

Czas łagodnego rozruchu

Dokładność regulacji prądu 

(20% limitu prądu)

Dokładność regulacji
napięcia

Jed.

Vac

Hz

%

%

A

Vdc

A

A

S

Wymaganie
techniczne

400

340—460

≤10%

49-51

PF≥0.99
THD≤5%

≥94%

＜120％znam.
prąd wejści.

Uwagi

Układ trójfazowy,
pięcioprzewodowy

Testowany przy znamion. 
napięciu wejśc. i wyjści.

Prąd rozruchowy klasy μS 
generowany przez 
obwód filtra EMI przy 
włączeniu zasilania nie
jest brany pod uwagę

200−850

200+200

0~100% znami.
prąd wyjściowy

3-8

≤±0.5%

≤±0.5%

Automatyczne zakres 
napięcia 200 ~ 850

Napięcie wyjściowe wzrasta 
do momentu ustabilizowania
się na poziomie 850V.

Napięcie wejś. 340V~460V

Napięcie wyjś. 200V~850V
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L.p. Pozycja Jedn.
Wymaganie
techniczne Uwagi

3. Właściwości zabezpieczeń

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Może być automatycznie 
przywrócona

Może być automatycznie 
przywrócona

Może być automatycznie 
przywrócona

200V-750V;0-200A

750-850V;0-176A

Po ustąpieniu błędu
nadprądowego,
wyjście może zostać 
automatycznie przywrócone

Wartość zadana wejścia OV

Wartość zadana wyjścia OV

Wyjś. Wartość ostrzeg. UV

Zakres prądu wyjściowego

(Podwójna wtyczka)

Ochrona przed zanikiem

fazy

Zabezpieczenie 
nadprądowe wyjścia

Zabezpieczenie 
przeciwzwarciowe wyjścia

Zabezpieczenie przed 
nadmierną temperaturą

Wejście Wartość zadana UV Regulowana

Regulowana

900V

Regulowana, 
Minimum -5V

0~200

W przypadku zaniku 
fazy na wejściu 
ładowarki, ładowarka 
ochronnie wyłącza się

Wyjście jest 
ograniczane 
stopniowo

Zwarcie wyjścia,
prąd wyjściowy jest
ograniczany stopniowo

Punkt ochrony przed
nadmierną temperaturą
105 stopni C

4. Dokładność wykrywania

Dokładność wykrywania
napięcia wyjściowego

Dokładność wykrywania
prądu wyjściowego

Dokładność wykrywania
temperatury

Sterowanie wyjściem

Instrukcja sterowania

Poziom C

4.1

4.2

4.3

5. Funkcje kontrolne

5.1

5.2

Ochrona
przeciw-
przepięciowa

Vac

Vac

Vdc

Vdc

A

Vdc

A

200≤Vo≤850,25�

200≤Vo≤850，

Wejście 340V〜460V
10%〜107% prąd znamionowy,
25�

≤±0.5%

≤±0.2A

≤±5 stopni C

Napięcie wejściowe w określonym zakresie, ładowarka 
umożliwia uzyskanie mocy wyjściowej 300kW, 
napięcie wyjściowe 200 ≤ Vo ≤ 850, 
maksymalny prąd wyjściowy prąd wynosi 200A.

Brak polecenia z regulatora ładowarki przez 5s 
spowoduje wyłączenie zespołu ładowarki w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa.

Obciążalność prądowa przy przepięciach 20kA.

2.2 Wprowadzenie do funkcji ładowarki

2.2.1 Ekran dotykowy HMI

1) Metoda ustawiania ładowania:

Można wybrać tryb ustawień automatycznych i tryb ustawień ręcznych.

a) Ustawienie automatyczne oznacza, że ładowanie odbywa się zgodnie ze stanem i 

poleceniami systemu BMS akumulatora.

b) Ustawienie ręczne oznacza, że ładowanie jest przeprowadzane na podstawie kredytu 

energii elektrycznej, mocy itp. Wskazówki można znaleźć na ekranie dotykowym HMI.

2) Wyświetlacz

a) Wyświetlanie w czasie rzeczywistym napięcia ładowania, prądu ładowania, SOC, czasu 

ładowania, rozliczeń, informacji o akumulatorze i innych informacji.

b) Ręczne wprowadzanie danych jest wyświetlane podczas ręcznego ustawiania.

c) W przypadku wystąpienia usterki wyświetlany jest odpowiedni komunikat.

d) Odpowiednie informacje o różnych stanach pracy mogą być wyświetlane na ekranie 

dotykowym HMI.

e) Możliwość wyświetlania informacji o akumulatorze.

2.2.2  Ustawienie parametrów

Operator wchodzi do interfejsu ustawień poprzez hasło i ustawia parametry progu 

zabezpieczenia przepięć, progu zabezpieczenia nadprądowego, adresacji IP, portu 

komunikacyjnego itp.

2.2.3 Autotest

1) Autotest ładowarki po włączeniu zasilania obejmuje stan ładowarki, zegar czasu 

rzeczywistego, zasilanie itp.

2) Informacje o usterkach są wskazywane za pomocą lampki kontrolnej i wyświetlacza, co jest 

również rejestrowane w interfejsie HMI jako dane historyczne usterek.

2.2.4 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Obsługuje funkcje zdalnej i lokalnej aktualizacji oprogramowania, gdy istnieje 

system monitorowania stacji nadrzędnej, oraz obsługuje funkcję lokalnej 

aktualizacji, gdy nie ma systemu monitorowania stacji nadrzędnej.

2.2.5 Przekazywanie i przechowywanie danych

a) Transmisja danych

Ładowarka posiada interfejs transmisji danych do zbierania i przesyłania informacji o 

ładowaniu oraz danych o usterkach ładowarki.
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3.1.1 Podłączyć wtyczkę ładująca  do ładowanego urządzenia. Jeśli używana jest 

wtyczka A, kliknąć A na interfejsie gotowości, Jeśli używana jest wtyczka B, 

kliknąć B na interfejsie gotowości.

b) Przechowywanie

① Dane o transakcjach są przechowywane w pamięci nieulotnej w postaci rekordów.

② Upewnij się czy dane są przechowywane prawidłowo, w sposób ciągły, kompletny i 

skuteczny.

③ Przechowuj nie mniej niż 10 000 rekordów, rekordy transakcji będą przechowywane, 

ładowarka może szybko monitować uzyskane dane.

2.2.6 Funkcja rozliczeniowa

Obsługa płatności APP. 

2.2.7 Funkcja kontrolna

Jednostka monitorująca ładowanie może dostosować się do różnych operacji 

ładowania, aby osiągnąć stały limit prądu ładowania napięcia → stały limit 

napięcia ładowania prądu → zatrzymanie ładowania, prawidłowy proces 

ładowania.

2.2.8 Funkcja alarmu

Anomalie na wyjściu DC ładowarki, alarm / usterka zespołu ładowarki, przepięcia na wyjściu 

DC, nadmiar prądu na wyjściu DC, zadziałanie przełącznika wejściowego ładowarki / 

przepalenie bezpiecznika, przerwanie komunikacji jednostki monitorującej ładowanie, 

usterka jednostki monitorującej itp.Jednostka monitorująca może emitować alarm dźwiękowy 

i świetlny oraz wyświetlać informacje o usterce na panelu HMI.

2.2.9 Funkcja rejestracji zdarzeń

Usterka ładowarki, czas rozpoczęcia / zakończenia ładowania itp. istnieje zapis 

zdarzeń, który jest przechowywany w pamięci nieulotnej.

2.2.10 Funkcja uprawnień dla obsługi

Ładowarka DC posiada funkcję zarządzania hasłem uprawnień dla obsługi. 

Administrator może ustawiać parametry i sprawdzać dane ładowania za pomocą 

hasła.

2.2.11 Funkcja korekty czasu

Ładowarka może odbierać odpowiednie polecenia czasowe z terminala 

monitorowania strefy, aby spełnić wymagania PPS (impuls sekundowy) i PPM 

(impuls minutowy).

2.2.12 Test funkcji zabezpieczających

a) Zabezpieczenie przed przepieciem

Wyłączenie wyjścia, gdy napięcie wyjściowe jest większe lub równe ustawionej 

wartości napięcia.

b) Zabezpieczenie nadprądowe

Wyłączenie wyjścia, gdy prąd wyjściowy jest większy niż ustawiona wartość 

prądu.

 Instrukcja obsługi 3

3.1 Proces działania

3.1.2 Jeśl i trybem ładowania jest tryb Plug&Charge, ładowarka wejdzie 

bezpośrednio w proces ładowania i rozpocznie ładowanie. Jeśli tryb ładowania to 

tryb APP/RFID，należy przesunąć kartę do ładowania lub otworzyć aplikację 

mobilną, zeskanować kod QR po lewej stronie ekranu, wejść w proces ładowania 

zgodnie z instrukcjami obsługi aplikacji i rozpocząć ładowanie. Podczas 

ładowania, interfejs ładowarki będzie wyświetlał bieżący SOC akumulatora, 

napięcie, prąd, ilość energii elektrycznej, czas ładowania i pozostały czas 

Rys. 3.1.1 Ekran główny

Rys. 3.1.2 Przesuwanie kodu QR

3.1.3 Kliknij przycisk menu w lewym dolnym rogu, aby przejść do interfejsu 

ustawień ładowarki.
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3.1.4 Strona ustawień systemowych

Rys. 3.1.3 Kliknij wejście do interfejsu menu

Rys. 3.1.4.1 Strona ustawień parametrów systemu

Rys. 3.1.4.2 Strona ustawień parametrów sieciowych

Rys. 3.1.4.3 Strona ustawień parametrów zabezpieczeń

Rys. 3.1.4.4 Strona wyświetlania informacji o usterkach

Rys. 3.1.4.5 Strona wyświetlająca informacje o ładowarce
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3.1.5 Po zakończeniu ładowania

1. Jeśli trybem ładowania jest Plug&Charge, należy kliknąć odpowiednią wtyczkę A lub B, 

aby zatrzymać ładowanie.  

2. Jeśli trybem ładowania jest tryb APP/RFID, należy najpierw kliknąć odpowiednią 

wtyczkę A lub B, a następnie przesunąć kartę, aby zakończyć ładowanie lub wykonać 

kolejną operację zatrzymania ładowania w aplikacji.

 Jeśli na ekranie pojawi się komunikat o błędzie urządzenia, prosimy nie ładować      akumulatora, 

tylko skontaktować się z obsługą;

 Kiedy karta kredytowa potwierdzająca saldo karty IC jest wystarczająca, brak salda w    procesie 

ładowania automatycznie zakończy ładowanie;

� Gdy dwie wtyczki do ładowania są używane w tym samym czasie, użytkownik powinien   

dokładnie określić, czy jest użytkownikiem A czy B i przeciągnąć kartę zgodnie z       p o d p o w i e d z i ą 

obsługi interfejsu, aby uniknąć nieprawidłowej obsługi;

� Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi sprzętu do ładowania;

� Podczas podłączania i odłączania wtyczki należy zwrócić uwagę, nie może wchodzić zbyt   

ciężko;

� Podczas operacji wyciągania karty należy usłyszeć sygnał dźwiękowy "beep", w przeciwnym 

razie może to spowodować niepowodzenie operacji;;

� Gdy wtyczka podłączona jest do Pojazdu Elektrycznego i ładowarka świeci żółtym światłem, nie 

należy obsługiwać wtyczki ładującej, aby zapobiec porażeniu prądem.  

� W przypadku wystąpienia usterki należy nacisnąć przycisk awaryjny.

� Często sprawdzaj SPD. Jeśli okienko obserwacyjne zaświeci się na czerwono,   SPD jes t  już 

uszkodzone i wymaga wymiany

 3.3 Środki ostrożności podczas eksploatacji.

� W trakcie użytkowania należy regularnie zbierać kurz z góry i czyścić lub wymieniać filtr 

wlotu powietrza lub filtr powietrza. W trakcie wymiany filtra powietrza produkt musi być 

wyłączony.

Fig 3-1-1 AC SPD

Rys. 3-1-2 Siatka przeciwpyłowa i schemat wentylacji
1. Przepływ powietrza wlotowego 2. Kierunek wyjmowania filtra przeciwpyłowego

3.4 Opis wskaźników świetlnych

W górnej części urządzenia znajdują się trzy kontrolki stanu, odpowiednio żółta, zielona i 

czerwona:

� Zielona: Jest wskaźnikiem zasilania, po włączeniu zasilania urządzenie świeci stałym 

zielonym światłem.

� Żółta: ładowanie, świeci się żółta lampka; ładowanie zatrzymane, żółta lampka 

zgaszona; żółta lampka miga, wtyczka ładująca jest podłączony.

� Czerwona: Awaria urządzenia, czerwona lampka świeci; brak awarii - czerwona lampka 

nie świeci.
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 3.5 Instrukcja obsługi wyłącznika awaryjnego

 Jeśli w maszynie wystąpi nieszczelność, natychmiast naciśnij wyłącznik awaryjny.

 Jeśli wystąpi pożar lub porażenie prądem, należy natychmiast nacisnąć wyłącznik awaryjny.

 Awarie ładowarki, takie jak: ładowanie nie może się zatrzymać, zwarcie w obwodzie 

wewnętrznym i inne nienormalne warunki, należy natychmiast nacisnąć wyłącznik awaryjny.

 Naciśnij przycisk wyłacznika awaryjnego w stanie nieładowania gdy, kontrolka awarii zapaliła 

się, LCD przechodzi do interfejsu błędu.

 Gdy krytyczna sytuacja zostanie zniesiona, obróć wyłącznik awaryjny, w przeciwnym razie 

ładowanie nie będzie możliwe. 

3.6 Typowe wskazania usterek i ich rozwiązanie

L.p.

1

2

3

4

5

Wskazanie błędu

Wciśnięty przycisk awaryjny

Błąd SPD

Błąd przepięcia na wejściu

Zabezpieczenie przed nadmierną 

temperaturą

Błąd przepięciowy, nadprądowy na wyjściu 

Rozwiązanie

Obrócić przycisk awaryjny, aby go zwolnić.

Sprawdzić moduł SPD i wymienić 

uszkodzony moduł SPD.

Zaprzestać używania, poczekać, aż 

napięcie sieciowe powróci do normalnego

poziomu, a ładowarka automatycznie 

wznowi pracę w celu zwolnienia usterki. 

Sprawdzić ustawienie progu zabezpieczenia.

Sprawdź czy filtr powietrza wlotowego i 

wylotowego jest nie zablokowany, przywróć  

dobrą wentylację i chłodzenie, kiedy 

temperatura ładowarki spadnie do zakresu

temperatury roboczej, automatycznie 

usunie błąd powróci do stanu używalności.

Sprawdzić ustawienie progu, jeśli 

napięcie sieci jest w normie.

Instalacja 4

4.1 Warunki instalacji

1) Otoczenie korpusu ładowarki powinno spełniać wymagania przestrzeni roboczej nie 

mniejszej niż 1,2 metra, jak pokazano poniżej;

Rys. 4.1.1 Mapa przestrzeni instalacyjnej

2) Ładowarka musi być zainstalowana na podstawie betonowej, betonu cementowego, 

schemat instalacji fundamentu jak niżej;

Rys. 4.1.2 Mapa podbudowy cementowej
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Opis: 

1. Wykop pod fundamenty należy ubić. W przypadku luźnych i wilgotnych gruntów fundamenty należy 

wzmocnić. Fundament musi znajdować się w najwyższym punkcie terenu, aby uniknąć zalania wodą. 

2. Pal fundamentowy ma być wykonany z żelbetu, podstawa wymaga minimalnego dopuszczalnego 

nacisku nośnego 1000kg/m kwadratowy. 

3. Wykonać główną szynę uziemiającą i elektrodę zgodnie z przepisami uziemienia stacji 

transformatorowej. Rezystancja uziemienia powinna być mniejsza niż 4Ω，sugeruje się płaskownik 

stalowy ocynkowany 50x4.

4. W kanałach kablowych zastosowano rury PVC o średnicy 150mm, kierunek powinien być ustalony 

w zależności od sytuacji na budowie, natomiast ilość w zależności od ilości zastosowanych kabli 

WN/NN (zastosować konstrukcję redundantną).

5. Do wypoziomowania podłoża fundamentowego należy użyć poziomicy.

6. Wewnętrzny poziom fundamentów powinien być lekko pochylony w kierunku studzienki zbierającej 

wodę. 

7. Rysunek ma charakter poglądowy.

3) Podbudowa instalacji musi znajdować się powyżej poziomu gruntu o co najmniej 150mm, 

pochylenie pionowe instalacji nie może przekraczać 5%;

 4.2 Instalacja ładowarki

4.2.1 Transport ładowarki z całym opakowaniem

Sprawy powiązane wymagające uwagi:

Uwaga1: Ładowarka DC jako całość, niezależnie od transportu lub instalacji nie powinna być 

zdekompletowana. Awaria spowodowana przez doposażenie nieautoryzowane przez ATESS nie 

obejmuje gwarancji.

Uwaga2: W procesie przenoszenia ładowarka DC nie wolno jej przechylać, gwałtownie nią trząść lub 

działać z nagłą siłą, taką jak nagłe upuszczenie lub podniesienie.

Uwaga3: Należy uważnie zapoznać się z parametrami, aby wybrać odpowiedni środek transportu i 

przechowywania.

Sugeruje się, aby użytkownik spróbował użyć wózka widłowego do przenoszenia ładowarki DC.

4.2.2 Transport  ładowarki bez opakowania

4.2.2.1 Zdejmowanie opakowania ładowarki DC. Wykonaj poniższe czynności, aby zdjąć
opakowanie z transportowanego kontenera

Krok 1: Usuń drewniany bok skrzyni i pokrywy;

Krok 2: Usuń obwodowe materiały opakowaniowe z maszyny;

Krok 3: Usuń kotwy z maszyny i płyty transportowej.

4.2.2.2 Przenoszenie instalacji ładowarki bez opakowania

Ładowarka DC, która została zdemontowana, może być przenoszona za pomocą wózka 

widłowego, dźwigu, suwnicy lub żurawia. Jeżeli miejsce rozpakowania znajduje się nieco 

dalej od miejsca ostatecznej instalacji, można go transportować za pomocą dolnej drewnianej 

palety, patrz poniższy rysunek:

Rys. 4.2 .1 Przeniesienie ładowarki bez opakowania

Uwaga!

Przed przeniesieniem ładowarki DC na wcześniej ustalone miejsce zaleca się 

najpierw poprowadzenie kabla sieciowego AC. Ponieważ kable te są grube, 

trudno jest okablować szafę po zainstalowaniu ładowarki DC.

4.2.3 Wymagania dotyczące instalacji podstawy

1. Zgodnie z wymaganiami szablonu wiercenia, wywiercić cztery otwory o średnicy 18mm i 

głębokości 100mm na podłożu cementowym. Odległość między czterema otworami jest 

pokazana na poniższym rysunku. Następnie należy włożyć kołek rozporowy do wywierconego 

otworu w podłożu.

2.Wyrównaj ładowarkę z otworami montażowymi i umieść ją na podstawie cementowej, 

dokręć śrubą M10X60, M12X60;

3.Dobre i bezpieczne połączenie uziemienia między DC ładowarki i podstawy cementowej, 

rezystancja uziemienia musi być niższa niż 4Ω.

Rys. 4.2.3 Plan montażu od dołu.
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4.3 Podłączenie kabli

Podłączyć kabel trójfazowy osadzony w fundamencie ładowarki do końca wejścia ładowarki, należy 

zwrócić uwagę na połączenie pięciu przewodów - zachować zgodność kolorów, Podłącz przewód 

uziemiający szafy do uziemienia, jak pokazano na poniższym rysunku. Uwaga: Dla bezpieczeństwa, 

wszystkie ładowarki DC muszą być uziemione przez przewody PE. Szyna uziemiająca PE w szafie 

ładowarki DC została skutecznie połączona z obudową ładowarki DC wewnątrz szafy. Wykonując 

połączenia PE, konieczne jest skuteczne połączenie szyny uziemiającej PE z urządzeniem 

wyrównującym potencjały w miejscu instalacji. Średnica przewodu uziemiającego musi być nie 

mniejsza niż 50mm2, rezystancja uziemienia nie powinna przekraczać 4Ω.                 

4.3.1 Okablowanie

Rys. 4.3.1 Schemat okablowania wejść

Rys. 4.3.2 Rząd przewodów miedzianych uziemiających

4.3.2 Wymagania dotyczące kabli

Kabel

L1

L2

L3

N

PE

COM

Średnica

Co najmniej 150mm²

Co najmniej 150mm²

Co najmniej 150mm²

Co najmniej 150mm²

Co najmniej 50mm²

Co najmniej 0.75mm²

Średnica otworu montażowego

Φ11,M10 wkręty zalecane do mocowania

Φ11,M10 wkręty zalecane do mocowania

Φ11,M10 wkręty zalecane do mocowania

Φ11,M10 wkręty zalecane do mocowania

Φ9,M8 wkręty zalecane do mocowania

-

 6
Pakowanie

transport i przechowywanie

1) Pakowanie

Korpus ładowarki owinięty folią opakowaniową, otoczony pianką, zewnętrznym opakowaniem 

drewnianym.

2) Transport   

Produkt nie może być gwałtownie wstrząsany, uderzany i przewracany podczas transportu, 

tak aby uniknąć jego uszkodzenia.

3) Przechowywanie   

Jeśli produkt musi być przechowywany po zakupie, należy go umieścić w suchym, dobrze 

wentylowanym miejscu wewnątrz pomieszczeń, w prawidłowej pozycji.

2019

5.1 Kontrola bezpieczeństwa przed rozpoczęciem użytkowania

Przed użyciem tego produktu należy dokładnie sprawdzić następujące elementy:

1. Upewnić się, czy produkt nie jest porysowany, zardzewiały, zdeformowany itp.;

2. Upewnić się, czy gniazdo zasilania jest bezpieczne i czy nie ma żadnych przedmiotów 

zbędnych we wtyczce ładowania i w gnieździe ładowania pojazdu;

3. Nie wolno nadal używać kabla do ładowania lub wtyczki do ładowania, jeśli są jakiekolwiek 

uszkodzenia obudowy lub samych przewodów.

4. Wtyczkę do ładowania należy utrzymywać w stanie suchym, w przypadku pojawienia się 

wody należy użyć suchej, czystej szmatki do wysuszenia wtyczki ładowania w stanie 

wyłączonego zasilania ładowarki.

 5Konfiguracja parametrów



7.2 Serwis posprzedażowy

Zgodnie z warunkami obowiązującymi klienta poprzez wymagania nadzoru, instalacji, użytkowania i 

eksploatacji w ciągu 12 miesięcy od daty zakończenia instalacji - klient musi przejść kontrolę 

odbiorczą; lub jeśli przechowywanie jest wymagane, produkt będzie przechowywany przez 12 

miesięcy od daty otrzymania. Jeśli produkt jest nieczynny z powodu złej jakości produkcji lub jeśli nie 

może być normalnie użytkowany, strona produkcyjna ma obowiązek zapewnić bezpłatną naprawę, 

uruchomienie lub części zamienne.

7.3 Wykaz załączników

1) Sprzęt pomocniczy, taki jak kopia zapasowa niektórych wspólnych urządzeń, narzędzia do instalacji 

lub obsługi itp. może być wyposażony zgodnie z potrzebami klienta.

2) Dokumenty techniczne: "Instrukcja obsługi", certyfikat, karta gwarancyjna, raport z kontroli 

fabrycznej.

Załącznik

Tab1: Normy i przepisy techniczne

L.p.

1

2

3

Klasyfikacja 

Emisja

Odporność

LVD

Normy

EN61000-6-3(2007)+A1(2011), klasa B

EN61000-6-2(2005)

EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN61010-1:2010

EN60335-1:2012+HD60364-4-41(2007)Part4-41

EN61851(2011)

IEC92196-1(2003)

Załącznik II Schematy elektryczne

Załącznik I Normy i przepisy techniczne
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7.1 Wskazówki dotyczące zamawiania

Należy zapoznać się z zastosowaniem i przeznaczeniem sprzętu, wypełnić tabelę potrzeb 

klienta;

Przy zamawianiu należy podać nazwę produktu, model, specyfikacje, parametry systemu i 

wymagania konfiguracyjne;

Użytkownicy mają specjalne wymogi wykorzystania sprzętu lub wymagania techniczne, 

należy konsultować się z personelem technicznym fabryki, z którą podpisano umowę.

7 Instrukcje dotyczące zamawiania i obsługa

   posprzedażna



Ładowarka EVD-300D DC jest urządzeniem z funkcjami wysokiej wydajności, zaawansowanej 

technologii sterowania DSP, doskonałej ochrony, itp., do niezawodnej pracy, łatwej obsługi i 

łatwej konserwacji. Wierzymy, że ten produkt będzie szerzej stosowany w wielu komercyjnych 

i cywilnych obszarach. W tym celu, szczerze dziękujemy większości użytkowników i tym, 

których dotyczy produkt!

W celu dalszego poznania i użytkowania tego produktu instrukcja obsługi zapewnia 

szczegółowe wprowadzenie do funkcji, instalacji, obsługi i konserwacji ładowarki EVD-300D 

DC. Niniejsza instrukcja jest niezbędna podczas instalacji, usuwania usterek i konserwacji 

danych ładowarki DC.

Mamy szczerą nadzieję, że ten produkt spełni Wasze potrzeby i mamy nadzieję, że możecie 

przedstawić swoje uwagi na temat wydajności i funkcji produktu. Będziemy nadal ulepszać i 

stale poprawiać jakość naszych produktów.
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