Ettermontering av lader i laststyrt anlegg – Flatkabel
1 Innledning
Installasjonsveiledningen gjelder for ladeanlegg levert av BilLader AS. Dokumentet omfatter Keba
ladere som skal ettermonteres i eksisterende laststyrte anlegg forsynt fra flatkabel. Dersom følgende
punkter utføres/kontrolleres, kan laderen konfigureres ferdig via nett. TIPS: Vent med å skru fast
lokk og deksel på laderen helt til slutt.

2 Faserotering og tilkobling av tilførselskabel
For å unngå skjev belastning av strømnettet er kursene til laderne fordelt på tre forskjellige
fasekombinasjoner. Faseroteringen kan gjøres enten i avtappingsmodulene på flatkabelen, på
utgående side av sikringene for hver lader, eller i laderen. Sjekk hvordan det er utført i eksisterende
anlegg. Faseroteringen for den nye laderen må følge det mønsteret som allerede er etablert. Ved
ettermontering av flere ladere er det viktig å være konsekvent med faseroteringen og notere
rekkefølgen. BilLaders tekniker må senere vite rekkefølgen for å få laststyringen til å fungere
optimalt.

2.1 Faserotering for 1-fas ladeanlegg
Ved opplegg til 1-fas sikringer foran laderne med 1-fas installasjonskabel mellom avtappingsmodul og
lader, må faseroteringen utføres inne i avtappingsmodulen. Det roteres etter følgende mønster:



400V TN: Lader 1: L1/N - Lader 2: L2/N - Lader 3: L3/N - osv.
230V IT: Lader 1: L1/L2 - Lader 2: L3/L1 - Lader 3: L2/L3 - osv.

2.2 Faserotering for 3-fas ladeanlegg
Ved opplegg til 3-fas sikringer foran laderne, utføres faseroteringen på utgående side av sikringene.
Grunnen til at det også må roteres på 3-fas anlegg, er fordi majoriteten av elbilene som kobles til kun
kan trekke strøm fra klemme 1 og N i laderen (1fas lading), som fører til skjevbelastning av nettet
dersom dette ikke gjøres. Det faseroteres etter følgende mønster:


Lader 1: L1/L2/L3 - Lader 2: L2/L3/L1 - Lader 3: L3/L1/L2 - osv.

2.3 Tilkobling av tilførselskabel
Laderen har fjærbelastede tilkoblingsklemmer. Vær nøye med tilkoblingen og følg anvisningen som
er vedlagt i koblingshuset på laderen. Laderen har kun mulighet for tilkobling i toppen og fra
baksiden. Blindpluggen i bunnen skal ikke benyttes, i så fall bortfaller garantien. For å opprettholde
tetthetsgraden og garantien skal kun medfølgende kabelgjennomføringer benyttes. Ved åpen
forlegning må kabelen bøyes litt ut fra veggen minst 10 cm over laderen for å entre
kabelgjennomføringen rettest mulig. Husk å stramme kabelgjennomføringene godt.

3 Datakommunikasjon
Laderne kobles sammen i et ethernet-nettverk med vanlig CAT5 eller CAT6 kabel. Ethernetkabelen
fra laderen legges fram til switch som normalt er montert i eget dataskap for elbil-lading. (Sjekk at
det er ledige porter i switchen, hvis ikke må det også monteres en ekstra switch som sammenkobles
med de eksisterende).

3.1 Tilkobling i laderen
Laderen er utstyrt med kniv-koblinger for tilkobling av ethernet. Det brukes B-kobling (T-568B) og
laderen kobles som vist i figur 1. RJ45 porten skal ikke benyttes, den er kun for service på anlegget.
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3.2 Tilkobling til switch
Tilkobling til switch gjøres enten ved å montere RJ45 plugg direkte på kabelen, eller å koble via patchpanel og patch-kabel. Vi anbefaler å gjøre dette likt som det eksisterende. Det må benyttes B-kobling
ved bruk av patch-panel. Se figur 3 for kobling av RJ45 plugg (T-568B). OBS: switch kan være montert
sentralt i dataskap (ofte i tavlerom), eller lokalt ute i anlegget i kapsling.

4 Sette spenning på laderen
Når punkt 2 og 3 er utført, spenningssettes laderen for å sjekke ethernet kommunikasjonen. Det skal
da blinke/lyse i dioden på den porten som er tilkoblet i switchen. Det skal også blinke periodevis i
dioden for ethernet kommunikasjon i laderen (se figur 1). Hvis det ikke blinker er det ikke
kommunikasjon mellom switch og lader, i så fall må tilkoblingene og/eller kabelen kontrolleres.

5 Kontakt BilLader for konfigurering
Når punkt 2 til 4 er ok, kontaktes BilLader for å konfigurere laderen ferdig via nett. Vær oppmerksom
på at laderen har interne DIP-brytere (figur 1) som settes av oss før laderen sendes ut. Når disse
bryterne er satt vil det ikke være mulig å lade før konfigureringen er fullført av oss. Ring Egil og ha
følgende informasjon klart:





Laderens ID nummer (Lader_ID er merket på laderen av oss)
Nummer på parkeringsplassen hvor laderen er montert
Faserekkefølge (Hvis dette ikke er oppgitt av oss)
Sikringsnummer og eventuelle nummer på underfordeling

Dersom noe er uklart kan tekniske spørsmål rettes til:
Egil H. Kverum: egil@billader.no tlf: 976 06 552

Figur 1: Kobling i laderen.

Figur 3: Terminering for kobling direkte i switch

Figur 2: Switch og patch-panel
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