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PRODUKT

Cenika Ecolite elbillader er designet for elbiler og for å sikre strømforsyningen til disse.
Lader leveres i utførelse med jordfeilbryter type B:

Type 2:
1/3+N 6-32A TYPE 2 UTTAK

Teknisk spesifikasjon:
Lader er produsert i pulverlakkert stålkapsling noe som gir høy finish og 
god holdbarhet. Frontplaten har innebygd LED (Rød, Grønn og Blå), 
for å indikere ladeprosessen. Produktet er IP54.

Mål:
HxBxD = 320x230x130 

CV052931  ELBIL LADESTASJON ECOLITE 1/3+N 6-32A TYPE 2 UTTAK
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Laderen er beregnet å monteres på vegg. Og opprettholder IP54.

TILKOBLING :
Koble innkommende ledere på jordfeilbryter samt jordingsklemme. Det er klargjort for 
kabelføring både i bakkant av ladestasjon og i underkant. Det medfølger en ekstra 
jordingsledning som kan fjernes hvis denne ikke er nødvendig. (Brukes ved montering av 
ekstern ladekabel/styring)

Stasjonen kan kobles både i 1P+N/2P/3P og 3P+N. OBS: Foreløpig kun Tesla som støtter 3fas 
230V lading. Ved denne koblingsmåten må L3 kobles på N kontakten og L3 kontakten på JFB 
må stå ledig.

Ladestasjonen er justert til 32A hvis det ikke monteres motstand (se pkt. Justering av 
ladestrøm).

TEST ETTER INSTALLASJON :
Koble til en el-bil og se at laderen legger inn kontaktor og bil tar til seg lading og 
lysindikatorer endrer stilling utifra ladeprosess.

JUSTERING AV LADESTRØM:
Dette utføres ved å koble en motstand mellom IC og 0V på kontroller. Se koblingsskjema. 
Motstander kan bestilles av Cenika.

10A – 249 Ohm 16A – 348 Ohm 20A – 432 Ohm 25A – 536 Ohm

32A er maks av hva kontrolleren klarer og er standard hvis det ikke er påmontert noen 
motstand. Motstand installeres ved at man fjerner dekselet på ladestasjonen og løser 2stk 
vingemuttere (1 på hver side av Type 2 uttaket). Da kan type 2 uttaket vippes fremover og man 
finner ett koblingsbrett i overkant. Kontaktene merket IC og 0V helt til høyre på dette brettet er 
plasseringen som motstanden skal monteres i. Husk å skru av JFB før dette utføres da dette 
er spenningssatte kontakter.

LYSDIODE :
Lysdioden på kontrolleren gir en indikasjon på ladeprosessen og tilkobling av bil.
Etter strømpåslag vil kontrolleren rotere blant alle lys-indikasjoner for å utføre en selvtest.

TYPE 2 UTTAK:
Type 2 uttaket vil også låse kontakten til ladestasjonen når denne blir plugget inn og bilen 
starter lading. Dette er for å hindre utilsiktet fjerning under lading og forhindre tyveri av kabel.
Type 2 uttaket låses ved hjelp av vakuum som slipper kontakten hvis ladestasjonen mister 
spenning. Det er derfor en vakuum slange ut i underkant av måleren.

LÅS:
Det medfølger en nøkkel til hver ladestasjon. Denne er for at sluttbruker skal kunne låse opp 
og skru av JFB hvis de vil at stasjonen skal "ligge død" når de ikke er hjemme/bruker den.
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