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INSTALLATION AV RFID LÄSARE
Laddbox GLB kan kompletteras med en RFID läsare som monteras på avsedd plats och
som ansluts med den medföljande kabeln till laddboxens kretskortskontakt märk ’RFID’.
RFID läsaren kan läsa RFID brickor (taggar) som följer standarden Mifare 1K, 4K och
Mifare Ultralight. När RFID läsaren har installerats så visas valet ”Kräv RFID vid anslutning”
på Wi-Fi laddboxens webbsida under valet ’inställningar’.
RFID läsaren kan monteras i en enskild laddbox som har Wi-Fi anslutning men kan
också monteras i laddboxar med eller utan Wi-Fi anslutning när laddboxarna är
sammankopplade i grupp där minst en laddbox i gruppen har Wi-Fi anslutning.
Laddboxen ska alltid vara spänningslös när RFID läsaren monteras.
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Montera RFID läsare

Montageanvisning för
för installatör
installatör // Steg-för-Steg
Steg-för-Steg installation
installation
Montageanvisning

Montageanvisning för installatör / Steg-för-Steg installation
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Steg-för-Steg Installation
Installation
Steg-för-Steg
1.
1.
2.
2.

Kontrollera att
att matande
matande kabel
kabel är
är strömlös.
strömlös.
Kontrollera
Lossa borrmall
borrmall från
från emballage.
emballage. (se
(se Lådans
Lådans innehåll
innehåll sida
sida 14)
14)
Lossa

3.
3.

Fäst borrmall
borrmall på
på vägg
vägg där
där laddaren
laddaren skall
skall monteras
monteras upp.
upp.
Fäst
Lämplig höjd
höjd (se
(se Tekniska
Tekniska data
data sida
sida X)
X)
Lämplig

4.
4.

Borra/markera enl.
enl. anvisning
anvisning på
på borrmall.
borrmall.
Borra/markera

dip-switch
(figur 4)
4)
(figur
(figur 5)
5)
(figur

5.
5.

Lås upp
upp frontluckan
frontluckan på
på laddaren
laddaren med
med den
den medföljande
medföljande nyckeln
nyckeln och
och dra
dra därefter
därefter
Lås
frontluckan nedåt.
nedåt.
frontluckan

6.
6.

Frontluckan har
har ett
ett inbyggt
inbyggt stoppläge.
stoppläge. För
För att
att komma
komma förbi
förbi detta
detta läge,
läge, ta
ta tag
tag ii
Frontluckan
frontens underkant
underkant och
och lyft
lyft försiktigt
försiktigt utåt
utåt samtidigt
samtidigt som
som du
du drar
drar nedåt.
nedåt.
frontens

7.
7.

Lossa de
de 7
7 skruvarna
skruvarna och
och lyft
lyft försiktigt
försiktigt bort
bort locket
locket från
från bottenlådan.
bottenlådan.
Lossa

(figur 1)

Demontera Laddbox

Montera RFID läsare

Börja med att demontera frontlucka och lock enligt avsnitt Montageanvisning för

Montera RFID läsare enligt bild ovan. Dip-switchar ska ställs i läge ON.

installatör, rubrik Steg-för-steg-installation i manual 380177.
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Anslut RFID

Anslutning för
RFID-läsare

FUSE 2AT

RCD RCD30mA

Serienr/SSID
password
endast wifiversion

Serienr/SSID,
Serienr/SSID,
passwordpassword
(endast wifi-version)
(endast wifi-version)

SE

7 x T20 7 x T20

PE

N

L

de nedre pilarna visar
de nedre pilarna visar
anslutningsalternativet 1-fas
anslutningsalternativet 1-fas

8.

10.

E-Meter

11.

L3

L

L2

N
N

L1
L3

PE

L2N

INC. TERMINAL
INC. TERMINAL

SW1 Factory default

språketikett språketikett
är
är
placeras påplaceras
sidan på sidan

30mA

L1PE

B+

Montageanvisning
för installatör
/ Steg-för-Steg
Montageanvisning
för installatör
/ Steg-för-Steg
installationinstallation
SE

läggas läggas
på plintpå
L1.plint L1.

9.

Remote control
A-

Montageanvisning
för installatör
/ Steg-för-Steg
installation
SE
Montageanvisning
för installatör
/ Steg-för-Steg
installation

Vid inkommande
1-fas matning
Vid inkommande
1-fas matning
(16A,240V
eller 32A,240V)
på en på en
(16A,240V
eller 32A,240V)
3-fas GLB,
inkommande
fas
3-fasskall
GLB,
skall inkommande
fas

123456
B+

SE

PE

Fuse/RCCB FB
Contactor FB
Contactor control
Line (L)
Neutral (N)
Protective earth (PE)
A-

SE

Montera Laddbox

Serienr/SSID
password
endast wifiversion

SE

SE

Montageanvisning
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Montageanvisning
för installatör
/ Steg-för-Steg
SE
(figur 6)

(figur 6)

Skruva upp bottenlådan på vägg med 3st lämpliga skruvar för underlaget. Se
8.
Skruva upp bottenlådan på vägg med 3st lämpliga skruvar för underlaget. Se
röda pilar i figur 6
röda pilar i figur 6
Dra in kabel genom kabelgenomföringen.
9.
Dra in kabel genom kabelgenomföringen.
Koppla in kabel på plintar. Plintar är anpassad för 1,5mm² - 6mm² kabel. Upp
10. Koppla in kabel på plintar. Plintar är anpassad för 1,5mm² - 6mm² kabel. Upp
till 10mm² i 32A Laddbox.
till 10mm² i 32A Laddbox.
Behöver laddströmmen reduceras? Se avsnitt: Reducering av laddström.
11. Behöver laddströmmen reduceras? Se avsnitt: Reducering av laddström.

12.

13.
14.

(figur 7)
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(figur 7)

Sätt försiktigt locket på plats rakt framifrån, var noga med att insats på höger
12. Sätt försiktigt locket på plats rakt framifrån, var noga med att insats på höger
sida hamnar rätt i spår och att det ser rätt ut. Om laddaren har wifi, kontrollera
sida hamnar rätt i spår och att det ser rätt ut. Om laddaren har wifi, kontrollera
att SSID-nr stämmer mellan lock och bottenplatta.
att SSID-nr stämmer mellan lock och bottenplatta.
Skruva fast locket med de 7 skruvarna.
13. Skruva fast locket med de 7 skruvarna.
Kontrollera att Personskyddsbrytare/Jordfelsbrytare är i tillslaget läge.
14. Kontrollera att Personskyddsbrytare/Jordfelsbrytare är i tillslaget läge.

Ext. charge control
open=on, close=oﬀ
*) - see info below

DataLink
(figur 8)

SW2

(figur 8)
(figur 9)

SW3

(figur 9)

Max charging Factory default
current (A)
16A
15.

Montera
frontluckan
genom att genom
trä på den
underifrån.
15. åter
Montera
åter frontluckan
att trä
på den underifrån.

17.

Anslut
kontrollera
att indikationslampan
visar fast grönt
17.spänning
Anslut och
spänning
och kontrollera
att indikationslampan
visar sken.
fast grönt sken.

16.

Lås 16.
frontluckan
med nyckel.
Lås frontluckan
med nyckel.

18.

Om18.
inte, se
avsnitt:
Felsökning
Om
inte, se
avsnitt: Felsökning

19.

Vid 19.
fast grönt
är laddaren
att användas.
Vid sken
fast grönt
sken är klar
laddaren
klar att användas.

(figur 2)
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Anslut RFID

Montera Laddbox

RFID kretskortet ansluts med den medföljande kabeln till laddboxens kretskortskontakt märkt

Montera på lock och frontlucka enligt avsnitt Montageanvisning för installatör, rubrik steg-

’RFID’

för-steg-installation i manual 380177.
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Använda RFID
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(figur 5)

Använda RFID
RFID etikett placeras på sidan enligt bild ovan.
RFID läsaren kan läsa RFID brickor (taggar) som följer standarden Mifare 1K, 4K och
Mifare Ultralight.
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Aktivera/Inaktivera RFID

Aktivera/Inaktivera RFID
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Aktivera RFID
För att aktivera RFID läsaren bockar man för valet ”Kräv RFID vid anslutning” och trycker
sedan ”Spara”.

Inaktivera RFID
För att inaktivera RFID läsaren bockar man bort valet ”Kräv RFID vid anslutning” och
trycker sedan ”Spara”

(figur 3)
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Aktivera/Radera RFID brickor

Aktivera/Radera RFID brickor

SE

Aktivera RFID brickor
När RFID är aktiverad kan man välja ”Lägg till ny bricka”. Nu kan man registrera
brickans nummer manuellt i fältet ”RFID Nummer” och sedan trycka på ”Spara”. Eller så
kan man läsa in brickans nummer med valet ”Läs tagg från laddbox”. Håll fram taggen
mot RFID läsaren för att läsa RFID brickan. RFID brickans nummer visas automatiskt i fältet
”RFID Nummer” – Tryck sedan på ”Spara”. Fältet ”Referens” är ett fritt textfält för att ex.
registrera namnet på den person som använder brickan.
När RFID är aktiverad måste man hålla fram en registrerad RFID bricka för att aktivera
laddaren efter att man har anslutit fordonet. Ett tickade ljud hörs och den gröna
ljusindikeringen blinkar snabbt när RFID läsaren försöker läsa en RFID bricka. Man har
30 sekunder på sig att läsa RFID brickan från att man har anslutit fordonet. En stigande
tretons signal ljuder när brickan är läst. Om brickan är behörig aktiveras laddaren. Om
brickan är obehörig(ej registrerad) ljuder en längre spärrton och rött ljus indikeras.

Radera RFID brickor
För radera en registrerad RFID bricka, klicka på minus symbolen till höger om brickas
nummer och bekräfta sedan att man vill radera brickan.
(figur 4)
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