Installasjon av Keba laststyrt ladeanlegg – Konvensjonell kabling
1 Innledning
Dette er en installasjonsveiledning for ladeanlegg levert av BilLader AS. Dokumentet gjelder for Keba
ladere som inngår i laststyrte anlegg forsynt med konvensjonell kabling. Vi ønsker at følgende
punkter utføres/kontrolleres før det avtales idriftsettelse av ladeanlegget.
TIPS: Vent med å skru fast lokk og deksler på laderne helt til slutt.

2 Faserotering
For å unngå skjev belastning av strømnettet må kursene til laderne fordeles på tre forskjellige
fasekombinasjoner. For god oversikt og eventuelle utvidelser gjøres all faserotering i tavlen, enten på
utgående rekkeklemmer eller på fordelingsskinnen. Unngå derfor faserotering i laderne. Vær
konsekvent med faseroteringen da dette også må konfigureres i programmet for laststyringen av oss.

2.1 Faserotering for 1-fas ladeanlegg
Ved opplegg til 1-fas kurser for laderne vil faseroteringen ofte bli bestemt av fordelingsskinnen for
sikringene. Hvis det ikke benyttes fordelingsskinne, må 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 kurser for laderne må det faseroteres, helst på utgående side av
rekkeklemmene, eventuelt på utgående side av sikringene. Grunnen til dette 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. Det trekkes en
kabel fra hver lader til et dataskap som skal inneholde kommunikasjonsutstyr for ladeanlegget.

3.1 Kobling i laderen
Laderen er utstyrt med kniv-koblinger for tilkobling av ethernet. Det brukes B-kobling 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 Kobling av switch i tavle
Ethernetkablene fra laderne sammenkobles i nettverk i en eller flere switcher avhengig av antall
ladere. Dette kan gjøres ved å enten montere RJ45 plugger direkte på kablene, eller å koble via
patch-panel og patch-kabler. Det benyttes B-kobling ved bruk av patch-panel. Se figur 3 for kobling av
RJ45 plugg (T-568B). NB: ved bruk av flere switcher, husk å forbinde switchene med CAT-kabel.

4 Sette spenning på anlegget
Når punkt 2 og 3 er utført, spenningssettes ladere og switcher for å sjekke ethernet
kommunikasjonen. Det skal da blinke/lyse i diodene på de portene som er tilkoblet i switchene. 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 og utbedres før det avtales idriftsettelse.

5 Informasjon om anlegget
Tekniker fra BilLader som skal idriftsette anlegget har behov for å få følgende informasjon som kan
fylles ut i vedlagt skjema for idriftsettelse.





Kursfortegnelse/oversikt som viser sikringer i forhold til ladere
Nummer på parkeringsplass i forhold til ladere
Ladestrømmen for de enkelte ladere (16A, 20A, 25A eller 32A)
Dersom det er montert inn kWh meter for laststyring, må dette være spenningssatt og det
må være trukket CAT-kabel fra kWh meter og fram til dataskap for elbil-lading.

6 Idriftsettelse
Når anlegget er klart kan det avtales idriftsettelse med BilLader AS. Tekniker vil da komme for å kjøre
opp laststyringen, sette DIP-brytere og verifisere at anlegget fungerer i henhold til avtalt
konfigurasjon. Dersom noe er uklart kan tekniske spørsmål rettes til:
Egil H. Kverum: egil@billader.no tlf: 976 06 552

7 Vedlegg
Skjema for idriftsettelse
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Figur 1: Kobling i laderen.

Figur 2: Switch og patch-panel

Figur 3: Terminering for kobling rett i switch
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Skjema for idriftsettelse av ladeanlegg - BilLader AS
Nett:

Laststyring:

Kontakt person:

Strøm Trafo:

Hovedsikring:

Strøm Tak:

kWh meter ok?

Lader

Parkeringsplass Kursnummer Sikring/faser

Faserotering

Max ladestrøm

