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from easily ignitable, explosive, abrasive and 
flammable materials, chemicals and their vapour.

• Explosion Risk. This device includes parts that 
generate arcs or sparks which shall not be 
exposed to easily ignitable vapours. 

• This device is only suitable for charging the 
vehicles that do not require ventilation during 
charging. 

• In order to prevent explosion and electric shock 
risk, the specified Circuit Breaker and Leakage 
Current Relay shall be connected to the building 
mains circuit. 

• The lowest section of the socket shall be 0.4 m 
to 1.5 m high from the floor.

 WARNING: Physically, cognitively 
or mentally challenged or inexperienced 
individuals (including children) shall not use 
this device without the supervision of their 
guardian.

WA R N I N G  A B O U T  G R O U N D 
CONNECTION

• Electric Vehicle Charging Station shall be 
connected to central ground system. The ground 
conductor coming to the charging station shall 
be connected to the ground conductor of the 
charging station.   For charger ground and 
supply connections the installer or the purchaser 
is liable. 

• To minimize the electric shock risk, only connect 
to the lines that have adequate grounding.

ELECTRIC CORDS, PLUGS and 
CHARGER CORD WARNINGS

• On the charging station side the vehicle charger 
cord shall be compatible with Type 2 socket.

• Damaged electric cord/plug or electric vehicle 
may cause fire or electric shock. If the flexible 
electric cord or electric vehicle cord is worn out, 
its sheathing is damaged or there are signs of 
any other damage, do not use this appliance. 

• Ensure the charging cord is placed appropriately; 
ensure that it is not stepped on, no vehicle run 
over it or shall not be exposed to damage or 
tensioning.

• Do not pull the charger cord with a force or do 
not damage it with sharp objects.

• Do not touch the electric cord/plug or electric 
vehicle cord with wet hands, otherwise it may 
cause short circuiting or electric shock. 

SAFETY INFORMATION

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK:

CAUTION: VESTEL ELECTRIC VEHICLE CHARGER STATION SHALL 
BE MOUNTED BY A LICENSED OR AN EXPERIENCED 
ELECTRICIAN IN ALIGN WITH ANY REGIONAL OR 
NATIONAL ELECTRIC REGULATIONS AND STANDARDS IN 
EFFECT.

CAUTION
Electrıc vehicle charging station AC 
grid connection and load planning 
shall be reviewed and approved 

by authorities as specified by the regional or national electric 
regulations and standards in effect. For multiple electric vehicle 
charger installations the load plan shall be established accordingly. 
The manufacturer shall not be held liable directly or indirectly for 
any reason whatsoever in the event of damages and risks that are 
borne of errors due to AC grid supply connection or load planning.

IMPORTANT - Prior to installing or operation 
read these instructions carefully.

SAFETY WARNINGS
• Keep the guide at a safe place. Please keep 

this safety and user’s manual at a safe place 
for future reference.

• Check the voltage specified on nominal rate 
plates and do not use the charger on grid 
voltages that does not match this rate.

• Do not continue to use the devices that you 
suspect its normal operation or got damaged in 
any way  - cut off the power supply via the mains 
supply circuit breaker (MCB or RCCB). Consult 
the nearest service workshop unit. 

• During charging the environmental temperature 
shall be between –30 °C and +50 °C with the 
relative humidity between 5% and 95%. Use the 
charger only at the conditions complying these 
operation parameters. 

• Charger is suitable to be used outdoors and 
indoors, and may be used in public areas.

• To minimize the risk of fire, electric shock or 
product damage, do not expose this device 
to extreme rain, snow, storm or other adverse 
weather conditions. Furthermore ensure that 
water is not poured or splashed on the charger.

• Do not touch the charger clamps, electrical 
vehicle socket or other dangerous electrical parts 
with sharp metallic items.

• Do not let the charger be exposed to heat 
sources and ensure that the charger is kept away 
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• To minimize fire or electric shock risk to a 
minimum, do not use this appliance with an 
extension cord. If the electric cord or electric 
vehicle cord is damaged, in order to prevent 
any danger, the cord must be replaced by the 
manufacturer, its service agent or other qualified 
persons.

WARNING REGARDING WALL MOUNT
• Prior to mounting your charging station on the 

wall, read these instructions.
• Do not mount your charging station to the ceiling 

or an inclined wall.
• Use the wall mounting screws and other 

accessories specified.
• This appliance is classified as indoor and outdoor 

mount compatible. If the device is mounted 
outside the building, the hardware that will be 
used to connect the conductors to the appliance 
shall be compatible with outdoor use and the 
appliance shall be mounted preserving the IP 
rate of the appliance.

BASIC OPERATIONS 

The appliances include mobile connection and RFID 
card readers. Mobile connection is used to connect 
the charging station to an OCPP central system.

RFID cards are provide to authorize the user to 
use the system and is issued by Charging Station 
Operator.

Button Lamp Colour 
Display
Ready :  Solid Blue

Charging :  Blinking  
                    Blue

Malfunction :  Solid Red

Until central system connection 
is established : Blinking 
                           Red

Reserve Station : Blinking 
                               Blue - Red

After scanning the RFID card on the reader on the 
station, the station checks through OCCP central 
system whether the card is authorized. During this 
period LED will rapidly blink in blue colour. 

- If the card is authorized for a charge, the LED 
will blink slowly in blue indicating that the charge is 
initiated. 

- If the card is not authorized for charging or there 
is an issue at the station preventing starting the 
charge, such as a reservation etc., LED will blink in 
red to notify the user.
. 

Invalid card 
or 

Reserved station

Charging cord will be locked when charge is initiated 
and will be unlocked when charging process is 
completed. The charging process may be ended as 
specified below: 
a) Scanning the RFID card on the RFID symbol on 
the charging station. (The RFID card that is used to 
initiate charging shall be used)
b) When the charging cord is removed from the 
vehicle,
c) With the messages sent from the server
(unlocking the socket, remote stopping etc.)

This station is designed to charge rechargeable 
hybrid vehicles with Type 2 charging cord with a 
battery.  

When the device is first booted, the LED button light 
will blink in red colour until the server connection is 
established, when the connection is established, the 
light will turn to solid blue colour. 

Insert the charger plug to the electric vehicle and 
then the charging station. To initiate the charge, 
charging station requires an authorized RFID card. 

If it blinks in red after the charging cord is connected 
to the vehicle and the station, this indicates that your 
vehicle requires ventilation based on the battery 
type. This charging station is not suitable to charge 
the vehicles that require ventilation. 

If the LED is solid red, please check the 
Troubleshooting section and do not connect and 
charging plug to the station. 
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OCPP 1.6 JSON Additional Features 

a. Reservation Feature
Reservation feature allows the user to reserve the 
charging station for a period of time. During this 
period:
• The LED will blink in red and blue.  
• Only the RFID card that is used for reservation 

may initiate the charging process. Other cards 
are rejected.

If charging is not initiated until the reservation period 
is expired, the LED will light solid in blue.

b. Remote Charge Initiation/Termination
This feature is supported by the charging station. If it 
is also supported by the connected server;
• The charging process may be initiated/

terminated remotely.
• The remotely initiated charging may be 

terminated with the user RFID card.
• The charging initiated by the RFID card may be 

remotely terminated.

c. Restart
If the electric vehicle charging station is not working 
properly, the service provider may restart the 
appliance with this feature. There are two types 
of restart. Software and hardware reset may be 
selected.

d. Unlocking the socket
If the charge cord is stuck locked at the station, the 
service provider may unlock the cord via the server 
thanks to this feature.
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TECHNICIAL SPECIFICATIONS
Model name EVC02-AC22GR-A6

EVC02-AC11GR-A6
EVC02-AC7GR-A6
EVC02-AC3GR-A6
EVC02-AC22UR-A6
EVC02-AC11UR-A6
EVC02-AC7UR-A6
EVC02-AC3UR-A6

GR => GSM and RFID model
UR => UMTS and RFID model
A6 => Charging unit with Type-A RCD + DC 6mA sensor

Mechanical 
Cabin

EVC02

ELECTRICAL SPECIFICATIONS
Model EVC02-AC22 Series EVC02-AC11 Series  

IEC Protection class Class - I Class - I

Socket (Vehicle 
Interface)

Socket TYPE 2 (IEC 62196) Socket TYPE 2 (IEC 62196)

Voltage and Current 
Rates

400VAC 50/60 Hz - 3-phase 32A 400VAC 50/60 Hz - 3-phase 16A

AC Maximum Charge 
Output

22kW 11kW

Built-in RCCB 30mA Type-A 30mA Type-A

Built-in Residual Current
Sensing module

DC 6mA DC 6mA

Required Circuit Breaker 
on AC Grid

4P-40A MCB Type-C 4P-20A MCB Type-C 

Required AC Grid Cord 5x 6 mm²  (< 50 m)
External Dimensions: Ø 15-21 mm

5x 4 mm²  (< 50 m)
External Dimensions: Ø 15-21 mm

ELECTRICAL SPECIFICATIONS
Model EVC02-AC7 Series EVC02-AC3 Series

IEC Protection class Class - I Class - I

Socket (Vehicle 
Interface)

Socket TYPE 2 (IEC 62196) Socket TYPE 2 (IEC 62196)

Voltage and Current 
Rates

230VAC 50/60 Hz - 1-phase 32A 230VAC 50/60 Hz - 1-phase 16A

AC Maximum Charge 
Output

7.4 kW 3.7 kW

Built-in RCCB 30mA Type-A 30mA  Type-A

Built-in Residual Current
Sensing module

DC 6mA DC 6mA

Required Circuit Breaker 
on AC Grid

2P-40A MCB Type-C 2P-20A MCB Type-C
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Required AC Grid Cord 3x 6 mm²  (< 50 m)
External Dimensions: Ø 12-18 mm

3x 4 mm²  (< 50 m)
External Dimensions: Ø 12-18 mm

CONNECTIVITY
RFID Module (Only for 
supporting models)

ISO-14443A/B and ISO-15693

GSM Module 2G / 2G + 3G

MECHANIC SPECIFICATIONS

Material Aluminum

Size
Size (-T2S models)
Dimensions (Package)
Weight
AC Grid Cord Dimensions

180.0 mm  (Width) x  646.7 mm (Height) x  183.5 mm (Depth)
180.0 mm  (Width) x  646.7 mm (Height) x  197.3 mm (Depth)
245.0 mm  (Width) x  710.0 mm (Height) x  270.0 mm (Depth)
10.7 kg , 12 kg with package
For 22 kW and 11 kW versions Ø 15-21 mm
For 7.4kW and 3.7 kW versions Ø 12-18 mm

ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS

Protection Class Input Protection
Impact Protection

IP54
IK10

Usage Conditions Temperature
Humidity
Altitude

-30 °C to 50 °C 
5% - 95% (relative humidity, no dew)
0 - 2,000m

Storage Conditions Temperature
Humidity
Altitude

-40 °C to 80 °C
5% - 95% (relative humidity, no dew)
0 - 5,000m
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SCALED DRAWINGS

Front and Side View
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Front and Side view - T2S Models
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AC Rear input models                                           Wall cord input output and installation graphics      

155.5

47.0

330.0

85.0

90mm 90mm                         

Wall

Flush
Mounted

Socket

AC rear input models - Top and Bottom 
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AC bottom input models - Rear View

85.047.5

155.5

330.0

AC bottom input models - Top and Bottom 
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Built-in RCCB

Your EV Charger has built-in RCCB located at the bottom part of the front panel. You may need to access 
RCCB unit for periodic testing purposes or for turning on / off your EV Charger. For accessing RCCB unit, 
turn the key on the RCCB cover clockwise direction as shown in below figure.  

Your RCCB may trip because of residual fault currents and RCCB is for protecting users from such fault 
current. 
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TROUBLESHOOTING

PROBLEM CAUSE RECOMMENDED 
REMEDIES

The LED button is not lid when 
electricity is supplied.

There may be a power failure 
or the circuit breaker may be 
tripped.

Check the circuit breaker is 
not tripped and ensure that the 
charger is supplied with power.

Does not charge after scanning 
RFID

The charge cord may not be 
connected properly to the 
charging station or the electric 
vehicle. The station may be 
reserved by a different user or 
the battery is full.

Ensure that the charge cord 
is connected properly on both 
sides. Please check
whether your Electric vehicle is 
in charging mode. If the button is 
lit blue - red after the RFID card 
is scanned, this indicates that the 
station is reserved. 

The appliance is not locking the 
cord during charging.

The charge cord may not be 
connected properly to the 
charger or the electric vehicle. 

Make sure that the cord is 
attached properly. If the issue 
persists, 
please contact authorized 
service.

After the cord is inserted, the 
button blinks in red colour. 

Due  to the power train battery 
mode your vehicle 
requires ventilation during 
charging. Charging station is only 
suitable for charging the vehicles 
that do not require ventilation 
during charging.

To charge your vehicle, the 
charger shall be used with an 
adequate ventilation device.

The button LED lights solid red. The AC supply voltage may not 
be within the range specified in 
the user’s manual or there may 
be a failure on electric vehicle 
charging station.

Please ensure that the voltage 
is within the specified range. 
To remove the Electric vehicle 
charging station error, press the 
button for at least five seconds.  
If the button is still solid red, 
please contact authorized 
service.
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устройството  на  силен дъжд,  сняг, 
електрическа буря или други неблагоприятни 
атмосферни условия. Освен това се уверете, 
че вода не се излива върху и не залива 
зарядното устройство.

• Не се докосвайте с остри метални елементи 
до скобите на зарядното устройство, контакта 
за електрически превозни средства или други 
опасни електрически части.

• Не допускайте зарядното устройство да 
бъде изложено на източници на топлина 
и се уверете, че зарядното устройство е 
предпазено от лесно запалими, експлозивни, 
абразивни и запалими материали, химикали 
и техните пари.

• Риск от експлозия. Това устройство включва 
части, които генерират дъги или искри, които 
не трябва да се излагат на лесно запалими 
пари. 

• Това устройство е подходящо само за 
зареждане на превозни средства, които 
не изискват вентилация по време на 
зареждането. 

• За да се предотврати риск от експлозия и 
токов удар, посоченият Прекъсвач и Реле 
на утечката трябва да бъдат свързани към 
електрическата мрежа на сградата. 

• Най-ниската част на контакта трябва да е с 
височина от 0,4 м до 1,5 м от пода.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Физи-
чески, когнитивно или умствено увредени 
лица или лица без опит (включително 
деца) не трябва да използват това ус-
тройство без надзора на своя настойник.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ЗАЗЕМЯВАНЕ
• Зарядната станция за електрически превозни 

средства трябва да бъде свързана към 
централно заземена система. Заземителният 
проводник, идващ към зарядната станция, 
трябва да бъде свързан към заземяващия 
проводник на зарядната станция.   За 
заземяване и захранване на зарядното 
устройство отговорен е монтажникът или 
купувачът. 

• За да се намали рискът от токов удар, 
свързването трябва да става само към 
линиите, които имат подходящо заземяване.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ВНИМАНИЕ
ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР:

ВНИМАНИЕ ЗАРЯДНАТА СТАНЦИЯ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ 
СРЕДСТВА VESTEL ЩЕ БЪДЕ МОНТИРАНА ОТ 
ЛИЦЕНЗИРАН ИЛИ ЕКСПЕРТЕН ЕЛЕКТРОТЕХНИК, 
В СЪОТВЕТСТВИЕ С ВСИЧКИ РЕГИОНАЛНИ ИЛИ 
НАЦИОНАЛНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ РЕГЛАМЕНТИ И 
СТАНДАРТИ.

ВНИМАНИЕ
Електрическа станция за зареждане 
на превозни средства Свързването 
към електрическата мрежа и 

планирането на товара трябва да бъдат прегледани и одобрени 
от властите, както е посочено в действащите регионални 
или национални електрически разпоредби и стандарти. За 
множество зарядни устройства за електрически превозни 
средства планът за натоварване се определя съответно. 
Производителят не носи отговорност пряко или непряко по 
каквато и да е причина в случай на щети и рискове, породени от 
грешки, дължащи се на свързване на захранващата мрежа или 

планиране на натоварването.

ВАЖНО -Преди инсталиране или работа 
внимателно прочетете тези инструкции.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
• Съхранявайте това ръководство на безопасно 

място. Моля, съхранявайте това ръководство 
на потребителя за безопасност на безопасно 
място за бъдещи справки.

• Проверете напрежението, указано на 
табелките за номинално напрежение, и 
не използвайте зарядното устройство при 
напрежение на мрежата, което не съответства 
на този показател.

• Не продължавайте да използвате устройства, 
за които подозирате, че функционират 
нормално или са повредени по някакъв начин 
- прекъснете захранването чрез прекъсвача 
на захранващата мрежа (MCB или RCCB). 
Консултирайте се с най-близкия сервизен 
център. 

• По време на зареждането температурата 
на заобикалящата среда трябва да бъде 
между –30°C и +50°C с относителна влажност 
между 5% и 95%. Използвайте зарядното 
устройство само при условия, отговарящи на 
тези оперативни параметри. 

• Зарядното устройство е подходящо за 
използване както на открито, така и на 
закрито, и може да се използва на публични 
места.

• За да намалите риска от пожар, токов удар 
или повреда на продукта, не излагайте 
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П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Я  З А 
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КАБЕЛИ, ЩЕПСЕЛИ 
и ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ

• На страната на зарядната станция кабелът на 
зарядното устройство трябва да е съвместим 
с контакт тип 2.

• Повредено електрически кабел/щепсел 
или електрическо превозно средство може 
да причини пожар или токов удар. Ако 
гъвкавият електрически кабел или кабелът 
на електрическото превозно средство е 
износен, обвивката му е повредена или има 
признаци за други повреди, не използвайте 
това устройство. 

• Уверете се, че кабелът за зареждане е 
поставен правилно;  Уверете се, че не е 
настъпен, върху него не преминава превозно 
средство и не е изложено на повреди или 
опъване.

• Не дърпайте кабела на зарядното устройство 
със сила и го пазете от повреди с остри 
предмети.

• Никога не докосвайте захранващия кабел/
щепсела или EV кабела с мокри ръце, 
тъй като това може да предизвика късо 
съединение или токов удар. 

• За да намалите до минимум риска от 
пожар или токов удар, не използвайте 
това устройство с удължителен кабел. Ако 
електрическият кабел или EV кабелът са 
повредени, за да се предотврати всякаква 
опасност, кабелът трябва да бъде заменен 
от производителя, неговия сервизен агент 
или други квалифицирани лица.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТНОСНО 
МОНТАЖ НА СТЕНАТА

• Преди да монтирате зарядната станция на 
стената, прочетете тези инструкции.

• Не монтирайте Вашата зарядна станция на 
тавана или върху наклонена стена.

• Използвайте специалните болтове за монтаж 
на стената, както и другите аксесоари.

• Това устройство е класифицирано като 
съвместимо с вътрешен и външен монтаж. 
Ако устройството е монтирано извън сградата, 
хардуерът, който ще се използва за свързване 
на проводниците към устройството, трябва да 
бъде съвместим с използването на открито и 
устройството трябва да бъде монтирано, като 
се запази нивото на IP на уреда.

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ 

Уредите включват мобилна връзка и четци за 
RFID карти. Мобилната връзка се използва за 
свързване на зарядната станция към централна 
система OCPP.

RFID картите се предоставят, за да оторизират 
потребителя да използва системата, и се издават 
от оператор на зарядната станция.

Цвят на бутона на лампата 
Дисплей
Готово :  Тъмно синьо

Зареждане :  Примигване  
                        Син

Неизправност : Тъмно червено

До установяване на връзка 
с централната система: 
Примигване Червено

Резервна станция: Примигване 
Синьо - Червено

След сканиране на RFID картата от четеца 
на станцията, тя проверява чрез централната 
система на OCCP дали картата е оторизирана. 
През този период светодиодът ще мига бързо в 
син цвят. 
- Ако картата е оторизирана за зареждане, 
светодиодът ще мига бавно в синьо, което 
показва, че зареждането е започнало. 

- Ако картата не е оторизирана за зареждане или 
има проблем на станцията, която предотвратява 
стартиране на зареждането, напр. резервация 
и т.н., светодиодът ще мига в червено, за да 
уведоми потребителя.
. 

Кабелът за зареждане ще се заключи, когато 
започне зареждането, и ще се отключи, когато 
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процесът на зареждане приключи. Процесът 
на зареждане може да бъде прекратен, както е 
посочено по-долу: 
a) Сканиране на RFID картата върху RFID 
символа на зарядната станция. (Използва се 
RFID картата, която се използва за започване на 
зареждането)
б) Когато кабелът за зареждане е изваден от 
превозното средство,
в) Съобщенията, изпратени от сървъра
(отключване на контакта, дистанционно спиране 
и др.)

Тази станция е проектирана да зарежда 
акумулаторни хибридни превозни средства със 
зареждащ кабел тип 2 с батерия.  

Когато устройството се свързва за първи път, 
индикаторът на LED бутона ще мига в червен 
цвят, докато се установи връзка със сървъра, 
а когато връзката се установи, примигващата 
светлина ще премине в тъмно син цвят. 

Вкарайте щепсела на зарядното устройство 
в електрическото превозно средство и след 
това в зарядната станция. За да стартирате 
зареждането, зарядната станция изисква 
оторизирана RFID карта. 

Ако мига в червено, след като зареждащият 
кабел е свързан с автомобила и станцията, това 
означава, че Вашият автомобил се нуждае от 
вентилация въз основа на типа на батерията. 
Тази зарядна станция не е подходяща за 
зареждане на превозни средства, които изискват 
вентилация. 

Ако светодиодът свети постоянно червено, 
моля, проверете раздела за отстраняване на 
неизправности и не свързвайте щепсела за 
зареждане към станцията. 

OCPP 1.6 JSON Допълнителни 
функции 

а. Функция за резервиране
Функцията за резервиране позволява на 
потребителя да запази зарядната станция за 
определен период от време. През този период:
• Светодиодът ще мига в червено и синьо.  
• Само RFID картата, която се използва за 

резервация, може да инициира процеса на 
таксуване. Други карти са отхвърлени.

Ако зареждането не се стартира до изтичане на 
периода на резервация, светодиодът ще свети в 
синьо.

б. Откриване / прекратяване на дистанционно 
зареждане
Тази функция се поддържа от зарядната станция. 
Ако също така се поддържа от свързания сървър;
• Процесът на зареждане може да бъде 

стартиран / прекратен дистанционно.
• Дистанционно инициираното зареждане 

може да бъде прекратено с RFID картата на 
потребителя.

• Зареждането, инициирано от RFID картата, 
може да бъде прекратено дистанционно.

в. Рестартиране
Ако зарядната станция за електрически превозни 
средства не работи правилно, доставчикът на 
услуги може да рестартира устройството чрез 
тази функция. Има два вида рестартиране. 
Може да се избере рестартиране на софтуера и 
хардуера.

д. Отключване на контакта
Ако кабелът за зареждане е блокиран на 
станцията, чрез тази функция доставчикът на 
услуги може да отключи кабела през сървъра.
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ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Име на модела EVC02-AC22GR-A6

EVC02-AC11GR-A6
EVC02-AC7GR-A6
EVC02-AC3GR-A6
EVC02-AC22UR-A6
EVC02-AC11UR-A6
EVC02-AC7UR-A6
EVC02-AC3UR-A6

GR => GSM и RFID модел
UR => UMTS и RFID модел
A6 => Зареждащо устройство със сензор тип-A RCD + DC 6mA

Механична 
кабина

EVC02

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Модел EVC02-AC22 серии EVC02-AC11 серии  

IEC клас на защита Клас - I Клас - I

Контакт (интерфейс на 
превозното средство)

Контакт ТИП 2 (IEC 62196) Контакт ТИП 2 (IEC 62196)

Напрежение и номина-
лен ток

400VAC 50/60 Hz - 3 фаза 32A 400VAC 50/60 Hz - 3 фаза 16A

AC максимален изход 
за зареждане

22kW 11kW

Вграден RCCB 30mA Тип-А 30mA Тип-А

Вграден остатъчен ток
Сензорен модул

6mA ПРАВ ТОК 6mA ПРАВ ТОК

Изисква се прекъсвач 
на електрическата 
мрежа

4P-40A MCB тип C 4P-20A MCB тип C 

Изисква се мрежов 
електрически кабел

5x 6 mm²  (< 50 m)
Външни размери: Ø 15-21 mm

5x 4 mm²  (< 50 m)
Външни размери: Ø 15-21 mm

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Модел EVC02-AC7 серии EVC02-AC3 серии

IEC клас на защита Клас - I Клас - I

Контакт (интерфейс на 
превозното средство)

Контакт ТИП 2 (IEC 62196) Контакт ТИП 2 (IEC 62196)

Напрежение и номина-
лен ток

230VAC 50/60 Hz - 1 фаза 32A 230VAC 50/60 Hz - 1 фаза 16A

AC максимален изход 
за зареждане

7,4 kW 3,7 kW

Вграден RCCB 30mA Тип-А 30mA Тип-А

Вграден остатъчен ток
Сензорен модул

6mA ПРАВ ТОК 6mA ПРАВ ТОК
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Изисква се прекъсвач 
на електрическата 
мрежа

2P-40A MCB тип C 2P-20A MCB тип C

Изисква се мрежов 
електрически кабел

3x 6 mm²  (< 50 m)
Външни размери: Ø 12-18 mm

3x 4 mm²  (< 50 m)
Външни размери: Ø 12-18 mm

СВЪРЗАНОСТ
RFID модул (само за поддържа-
щи модели)

ISO-14443A/B и ISO-15693

GSM модул 2G / 2G + 3G

МЕХАНИЧНИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Материал Алуминий

Размер
Размер (-T2S модели)
Размери (пакет)
Тегло
Размери на AC мрежов 
кабел

180,0 mm  (ширина) x  646,7 mm (височина) x  183,5 mm (дълбочина)
180,0 mm  (ширина) x  646,7 mm (височина) x  197,3 mm (дълбочина)
245,0 mm  (ширина) x  710,0 mm (височина) x  270,0 mm (дълбочина)
10,7 kg , 12 kg с опаковката
За версии 22 kW и 11 kW Ø 15-21 mm
За версии 7,4kW и 3,7 kW Ø 12-18 mm

ЕКОЛОГИЧНИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Клас на защита Защита на входа
Защита от удар

IP54
IK10

Условия за ползване Температура
Влажност
Надморска висо-
чина

-30 °C до 50 °C 
5% - 95% (относителна влажност, без роса)
0 - 2 000m

Условия на съхранение Температура
Влажност
Надморска висо-
чина

-40 °C до 80 °C
5% - 95% (относителна влажност, без роса)
0 - 5 000m
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ОРАЗМЕРЕНИ ЧЕРТЕЖИ

Преден и страничен изглед
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Преден и страничен изглед - T2S модели
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Модели на AC Задни входове                             Входни изходни и монтажни графики на стенен кабел      

155.5

47.0

330.0

85.0

90mm 90mm                         

Модели с AC вход отзад - изглед отгоре и отдолу 
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Модели с AC вход отдолу - изглед отзад

85.047.5

155.5

330.0

Модели с AC вход отдолу - изглед отгоре и отдолу 
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Вграден RCCB

Вашето EV зарядно устройство има вграден RCCB, разположен в долната част на предния панел. 
Може да се наложи да получите достъп до RCCB с цел периодично тестване или за включване/
изключване на Вашето EV зарядно устройство. За достъп до RCCB устройството, завъртете ключа 
на капака RCCB по посока на часовниковата стрелка, както е показано на фигурата по-долу.  

Вашият RCCB може да се задейства поради неизправност с остатъчни токове и RCCB е за защита 
на потребителите от такава токова неизправност. 
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ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

ПРОБЛЕМ ПРИЧИНА ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ 
СТЪПКИ ЗА КОРЕКЦИЯ

Светодиодният бутон не свети 
при подаване на ток.

Възможно е да има прекъсване 
на захранването или на 
прекъсвача.

Проверете дали прекъсвачът 
не е изключен и се уверете, 
че зарядното устройство се 
захранва.

Не се зарежда след сканиране 
на RFID картата

Кабелът за зареждане може 
да не е свързан правилно 
към зарядната станция или 
електрическия автомобил. 
Станцията може да е запазена 
от друг потребител или 
батерията е пълна.

Уверете се, че кабелът за 
зареждане е свързан правилно 
и от двете страни. Моля, 
проверете
дали Вашият електрически 
автомобил е в режим на 
зареждане. Ако бутонът 
свети в синьо - червено след 
сканиране на RFID картата, 
това означава, че станцията е 
резервирана. 

Устройството не заключва 
кабела по време на зареждане.

Кабелът за зареждане може 
да не е свързан правилно 
към зарядната станция или 
електрическия автомобил. 

Уврете се, че кабелът е 
закрепен правилно. Ако 
проблемът продължава, 
моля, свържете се с 
оторизиран сервиз.

След като кабелът бъде 
поставен, бутонът мига в 
червен цвят. 

Поради режима на работа 
на акумулаторната батерия, 
Вашият автомобил 
изисква вентилация по време 
на зареждане. Станцията за 
зареждане е подходяща само 
за зареждане на превозни 
средства, които не изискват 
вентилация по време на 
зареждането.

За зареждане на автомобила 
зарядното устройство трябва 
да се използва с подходящо 
вентилационно устройство.

Светодиодът на бутона е 
постоянно в червено.

Захранващото напрежение 
на променливотоковото 
захранване може да не 
е в диапазона, посочен в 
ръководството на потребителя, 
или може да има повреда 
в зарядната станция за 
електрически превозни 
средства.

Моля, уверете се, че 
напрежението е в рамките на 
определения диапазон. За 
да отстраните грешката на 
станцията за зареждане на 
електрически автомобили, 
натиснете бутона в 
продължение на поне пет 
секунди.  Ако бутонът все още 
е червен, моля, свържете се с 
оторизиран сервиз.
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