Justering av potmeter plassert på frontdeksel til ønsket ladeeffekt
IT/TT-nett TN-nett
A 6A

0 0A

B 10A

1 6A

C 16A

2 8A

D 20A

3 10A

E 25A

4 12A

F 32A

5 16A
6 20A
7 25A
8 30A
9 32A

For TN-nett bruk innstilling 0-9.
For IT/TT-nett bruk innstilling A-F.
A-F = spenningssjekk mellom fase-jord avslått.
Tilførsel kun 1-fas 230VAC 50Hz. Tilkobles N - LI + jord
2,5 mm2 - 10 mm2 (10mm2 går ikke med endehylser).
Plasser kablene så du kan montere frontdeksel
slik at ingen ledere kommer i klem mellom front og
bakramme. Monter frontdeksel med 4 stk. plastskruer
og monter sorte gummitetninger (valgfritt) over skruehull i front.
Ved for høy overgangsmotstand til jord vil man kunne
oppleve at lader ikke starter å lade. Overgangsmotstand må være bedre enn <150 ohm, ideelt bør denne
være <100 ohm.
Slå på sikringen til ladestasjonen, den vil nå utføre en
selvtest og LED vil variere i farge. Se LED-guide under
produktet på våre nettsider for detaljert beskrivelse.

Blå pulserende LED
Grønn stabil LED
Rød pulserende/stabil LED

= Klar
= Lader
= Feil

Ladestasjonen inneholder DC deteksjon DC-RCM >6mA, forankoblet vern og jordfeilbeskyttelse
må være iht. gjeldende normer og forskrifter.
NB! Ved megging/isolasjonstest må ladestasjonen kobles fra nettet.
Mi cro Mat i c - d i n komp e ta n s e p a rt n e r

LED-status og feilkoder EO Mini & Basic
Statuskoder
Farge

Beskrivelse

Betydning

Rød

Oppstarts- eller flash feilkode

Blå sakte puls
hvert 16. sek.

Standby.
Tilgjengelig, ingenting plugget i lader.

Blå rask puls
hvert 4. sek.

Kabel plugget i lader.
Ikke tilkoblet kjøretøy.

Grønn rask puls
hvert 4. sek.

Tilkoblet kjøretøy. Lader ikke. (Venter på forespørsel om lading fra kjøretøy, eller batteri ferdigladet.)

Grønt stabilt lys

Kjøretøy lader.

Gult stabilt lys

Gjelder kun EO Genius.
Lader i pausemodus, styrt av hub.

Kabel plugget i lader.

Feilkoder
Ved feilkode vil lader ikke virke. Lader tester hvert 20s og opprettholder feiltilstand inntil feil er
utbedret / fjernet.

Farge

Beskrivelse

Betydning

1 lang + 2 korte pulser

Jording ikke detektert eller frakoblet.

1 lang + 3 korte pulser

>6mA DC-lekkasje oppdaget.

1 lang + 4 korte pulser

Fase og nøytralleder byttet om på tilførsel tilkobling.

1 lang + 5 korte pulser

Tilførselspenning lavere enn 170 V.
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