Gefeliciteerd met uw
aankoop van een
ZAPTEC Pro!
Een Noors oplaadsysteem. Het systeem is
compatibel met alle elektriciteitsnetten en met alle
soorten oplaadbare voertuigen.*

NL

De ZAPTEC Pro stelt u in staat om uw voertuig veilig,
eenvoudig en efficiënt op te laden. Het laadstation
verdeelt de beschikbare laadstroom over een aantal
laadstations.
Gebruik uw ZAPTEC Pro met een laadpas of via
onze ZAPTEC-app om gebruikers in de installatie
goed te keuren. Dit geeft u een overzicht van uw
laadgeschiedenis via onze cloudservice (ZAPTEC Portal).
Wanneer u een ZAPTEC Pro koopt, koopt u daarmee een
laadstation dat regelmatig softwareupdates van onze cloudservice ontvangt, wat ervoor
zorgt dat uw oplader up-to-date is.
* Op voorwaarde dat het voertuig het betreffende type
elektriciteitsnet ondersteunt.
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Deze gebruikershandleiding is uitsluitend bedoeld voor gebruikers van het laadstation. Zie onze
installatiehandleiding voor informatie over het configureren en instellen van de lader. De nieuwste
versie van deze installatiehandleiding vindt u op zaptec.com/support.
Het versienummer voor deze gebruikershandleiding staat op de laatste pagina.
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Veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING!
Lees onderstaande veiligheidsinstructies door alvorens dit
product te gebruiken of te onderhouden. Als u niet alle
gespecificeerde instructies en procedures volgt en uitvoert,
vervalt de garantie en is Zaptec Charger AS niet langer
aansprakelijk voor eventuele schadeclaims.

!

Lees deze instructies zorgvuldig door en bestudeer de
apparatuur om het product vóór gebruik te leren kennen.

!

Deze apparatuur mag uitsluitend geïnstalleerd, gerepareerd
en onderhouden worden door gekwalificeerd personeel.
(NEK400)

!

Alle toepasselijke lokale, regionale en nationale voorschriften
moeten worden nagevolgd bij het installeren, repareren en
onderhouden van deze apparatuur.

!

Gebruik dit product niet als het beschadigd is. Zie de
paragraaf Support en Reparaties voor meer informatie.

!

Gebruik geen verlengsnoer met de laadkabel.

!

Raak de stekkers niet aan en steek er geen vreemde voorwerpen in.

!

Plaats geen meetpennen, draden of iets anders in de
snelkoppeling op het laadstation. Neem voor testen contact
op met uw elektricien.

NL
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Technische specificaties
De ZAPTEC Pro is een oplaadstation voor
wisselstroom met wand- of kolombevestiging
in overeenstemming met IEC 61851-1, EVSE
mode 3.
Afmetingen en gewicht
H: 392 mm, B: 258 mm, D: 112 mm
Gewicht: circa 5 kg (inclusief achterplaat)
Installatiecircuit
Aangesloten zekering van max. 63 A op
installatiecircuit voor laadstations.
Aansluitkastje
Kabeldoorsnede 2,5-10 mm2
Kabeldiameter 10-20 mm2
Installatienetwerk, spanningen
TN, IT en TT
230 VAC ±10%
400 VAC ±10%
Max. laadstroom en vermogen
7,36 kW* bij 32 A enkele fase
22 kW* bij 32 A drie fasen (geldt uitsluitend
voor TN-netwerken)
5W bij standby
Zekeringen
Ingebouwde 3 x 40 A zekeringen van type C
Oplaadaansluiting
IEC 62196-2 Type 2 vrouwelijk met
geïntegreerde zelfvergrendelende sluiter
Aardlekbeveiliging
Ingebouwde RCD type B
Voorafgaand aan het begin van elke
laadcyclus vinden er een kalibratie en zelftest
plaats. De RCD wordt automatisch gereset door
de laadstekker los te koppelen.
Zachte start
Beperkt de inschakelstroom bij het begin van
het opladen.
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eMeter
MID-goedgekeurde geïntegreerde eMeter.
Diefstalbeveiliging
De voorkap van de ZAPTEC Pro kan
uitsluitend worden geopend met een speciaal
gereedschap. De oplaadkabel kan permanent
worden vergrendeld aan het laadstation.
Faseverdeling
In een systeem met andere identieke
laadstations selecteren de units de minst
geladen fase voor 1-fase laden of gebruiken ze
alle drie de fasen voor 3-fase laden.
Laadverdeling
In een systeem met andere identieke
laadstations wordt het vermogen dat in de
installatie beschikbaar is, tussen de units
verdeeld door de fasestroom en faseverdeling
dynamisch aan te passen.
Communicatie-interface en
cloudverbinding/netwerk
4G LTE-M1 (abonnement vereist)
WiFi 2,4 GHz, IEEE 802,11 b/g/n (kanalen
1-11)
Powerline PLC – HomePlug Green PHY®,10
Mbit/s
Identificatie en configuratie
Bluetooth Low Energy (BLE 4.1)
RFID/NFC-lezer, Mifare Classic, A
PLC naar auto-interface voor toekomstige
diensten gedefinieerd door ISO15118
Normen en goedkeuringen
CE overeenkomstig Richtlijn Radioapparatuur
2014/53/EU en de ROHS-richtlijn 2011/65/
EU en overeenkomstig IEC 61851-1 (TUV SÜD)
en IEC 61851-22
Temperatuurbereik
-30 °C tot +50 °C
Behuizingsklasse

Technische specificaties
IP54, binnen- en buitengebruik.
IK10 botsbeveiliging
UL94 - 5VB ontvlambaarheidsklasse
UV-bestendig
Elektrische bescherming
Beschermingsklasse II (4 kV AC en 6 kV impuls,
isolatie)
Overspanningscategorie III (4 kV)

NL

Integratiediensten
3e deel integratieopties (API, Webhooks)
OCPP 1.6J
Abonnement op berichten
*Er is een stroom van 32 A beschikbaar, maar
deze is beperkt door de temperatuuropbouw in
het laadstation.
© ZAPTEC Charger AS 05.2020. Alle rechten
voorbehouden.
zaptec.com
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ZAPTEC Pro
Open hier de voorkap

Statusindicator (Z)
SmartKey

RFID-zone

SmartKey Column

Stopcontact
IEC62196-1/2, Mode 3 Type 2
Zelfsluitende beschermkap

Statusindicatoren op het laadstation
De status van het laadstation wordt door de statusindicator (Z) weergegeven met behulp van de
volgende kleuren:
Kleur

Onafgebroken

Knipperend

GROEN

Gereed

Authenticatie OK

BLAUW

Aangesloten op een voertuig en
klaar om op te laden

ROOD

Fout (zie de paragraaf Problee- Authenticatie mislukt (zie de paragraaf Probleemoplossing voor meer informatie) moplossing voor meer informatie)

GEEL

PAARS
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Opladen voltooid
Bezig met opladen

Het systeem start op
In afwachting van authenticatie
In afwachting van ZAPTEC Portal
Voertuig toegevoegd aan wachtrij
Firmware wordt bijgewerkt

Kabel
De ZAPTEC Pro heeft een Type 2-laadpunt nodig om u te kunnen laten opladen

Hoe start u met opladen

NL

1. Controleer of de statusindicator (Z) groen verlicht is.
2. Verwijder de beschermkap om toegang te krijgen tot het stopcontact.
3. Bevestig de laadkoppeling aan de ZAPTEC Pro.
4. Bevestig de laadkoppeling aan uw voertuig.
5. De statusindicator knippert blauw zodra het opladen is gestart.

i

De laadstroom kan variëren afhankelijk van de capaciteit van de installatie en het aantal actieve
laadstations.

Hoe laadt u op met authenticatie
Opladen met authenticatie vereist dat u een gebruikersprofiel hebt geregistreerd via de ZAPTEC
Portal en dat uw gebruikersprofiel (via de ZAPTEC Portal) toegang heeft tot het laadstation/de
faciliteit. De laadpas is gekoppeld aan uw gebruiker.
Zie de paragraaf Een laadpas aansluiten op uw gebruiker voor meer informatie over het
instellen hiervan. De aanbevolen authenticatiemethode is het gebruik van een laadpas.
Begin met opladen met een RFID-authenticatie-tag/laadkaart:
1. Volg stap 1-4 in Hoe start u met opladen.
5. De statusindicator (Z) knippert nu geel om aan te geven dat deze in afwachting is van
authenticatie.
6. Hold ladebrikke inntil RFID-sone, se illustrasjon i avsnittet ZAPTEC Pro.
7. De statusindicator knippert groen zodra de authenticatie is goedgekeurd.
8. De statusindicator knippert blauw zodra het opladen is gestart.
Zie de paragraaf Probleemoplossing voor meer informatie als de statusindicator rood knippert.
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Beginnen met opladen met authenticatie voor automatische betalingsoplossing/operator
1. De gebruiker moet worden aangemaakt/geactiveerd voor de betreffende betalingsoplossing/
operator.
2. Volg de instructies van de toepasselijke betalingsoplossing/operator voor authenticatie en
beginnen met opladen.

Hoe stopt u met opladen
1. Het laadproces onderbreken: Stop met opladen als aanbevolen in de gebruikershandleiding
van uw auto.
2. Neem de laadkoppeling los van het voertuig.
3. Neem de laadkoppeling los van het laadstation.
4. Plaats de beschermkap over het laadpunt om de blootstelling aan stof en regen te beperken.

Een laadpas aansluiten op uw gebruiker
De ZAPTEC Pro ondersteunt de meest gebruikte laadpassen (Mifare Classic). Als u een visueel
leesbare code hebt, kan deze worden toegevoegd via de ZAPTEC Portal of door de laadpas met
behulp van het laadstation op de hieronder beschreven wijze te scannen. Uw gebruikersprofiel
moet toegang hebben tot de installatie die u wilt gebruiken. Dit moet worden geregeld door de
admin. / de eigenaar van de installatie in de ZAPTEC Portal.
1. Download de ZAPTEC-app in de App Store/Google Play.
2. Registreer u als gebruiker en log in op de ZAPTEC-app.
3. Ga naar het menu, selecteer het gebruikersprofiel en voeg een nieuwe laadkaart toe. Volg dan
de instructies in de ZAPTEC-app.

Hoe controleert u het laadstation (ZAPTEC Portal)
U kunt inloggen via de ZAPTEC Portal om al uw laadstations en alle laadstations waar u voor
gebruik bent geregistreerd te bekijken. Als u de eigenaar bent van een installatie, kunt u al het
gebruik controleren en u kunt deze informatie gebruiken om de elektriciteitskosten eerlijk te delen.
De installatie of de eigenaar van de installatie moet u als gebruiker van de installatie toevoegen
opdat u de informatie kunt zien.
Log in of registreer u als nieuwe gebruiker op https://portal.zaptec.com

Gebruikers toevoegen aan de installatie
De eigenaar van de installatie kan gebruikers van het systeem toevoegen door naar ‘toegang’ te
gaan. Hier kunnen nieuwe gebruikers worden toegevoegd, uitgenodigd of uit het systeem worden
verwijderd. Dat veronderstelt dat authenticatie (gebruikersregeling) op de installatie is geactiveerd.
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De laadkabel voor het laadstation vergrendelen
De laadkabel kan permanent aan het laadstation worden vergrendeld. Deze functie wordt
geactiveerd via de ZAPTEC- app.
1. Log in op de ZAPTEC-app (te downloaden in de App Store/Google Play).
2. Ga naar instellingen en selecteer het gewenste laadstation.
3. Voer de pincode in voor het betreffende laadstation en activeer Kabel vergrendelen voor dit
laadstation.
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Deze functie is momenteel uitsluitend beschikbaar in de Android-versie van de ZAPTEC-app.

Lichtsterkte voor de statusindicator instellen
• Log in op de ZAPTEC-app.
• Klik op het tandwiel in de rechterbovenhoek van de startpagina van de app.
• Selecteer het laadstation waarvoor u de instellingen wilt wijzigen.
• Voer de pincode voor het laadstation in
De lichtsterkte kan worden aangepast met behulp van de schuifregelaar onder ‘Lichtsterkte voor
statusindicator’.

Foutcodes uitlezen
• Log in op de ZAPTEC-app.
• Klik op het tandwiel in de rechterbovenhoek van de startpagina van de app.
• Selecteer het laadstation waarvoor u de foutcode wilt weergeven.
• Zodra de app is aangesloten op het laadstation, verschijnt er een rood veld wanneer de lader
actieve foutcodes heeft. Klik op dit veld om de details van de actieve foutcodes weer te geven.
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Probleemoplossing
Waarschuwingen/foutmeldingen worden weergegeven in de ZAPTEC Portal /ZAPTEC-app.

Probleem

Oplossing

Inloggen op de ZAPTEC
Portal is niet mogelijk

Reset het wachtwoord door op ‘Wachtwoord vergeten’ te klikken

Kan geen installatie aanmak- Neem contact op met ZAPTEC Support om toegang te krijgen tot het
en via de ZAPTEC Portal
aanmaken van installaties.
Laadstation is niet online,
4G-installatie

• Zorg ervoor dat het laadstation nergens door wordt afgedekt.

Het laadstation is niet online,

• Controleer de netwerkinstelling op de router of het modem.

PLC-installatie

• Controleer of het internet werkt door de computer rechtstreeks
aan te sluiten op de router of het modem.

• Test de dekking op de installatiesite met uw eigen mobiel. Voor
nauwkeurige meting moet een mobiel met een Telenor-simkaart
worden gebruikt.

• Niet geconfigureerd.
• Controleer of de PLC-module is geïnstalleerd in overeenstemming
met het circuitdiagram, op dezelfde L1 en N als de (het)
laadstation(s)
Het laadstation is niet online,

• Controleer de netwerkinstelling op de router of het modem.

WiFi-installatie

• Controleer of het internet werkt door de computer rechtstreeks
aan te sluiten op de router of het modem.
• Ontkoppel andere apparaten die zijn verbonden met WiFi en die
de breedbandsnelheid kunnen vertragen.
• Controleer of de SSID en het wachtwoord voor de WiFi correct
zijn.
• Zorg ervoor dat 2,4 GHz is geactiveerd, zodat de ZAPTEC Pro
een netwerkverbinding krijgt. Zie de Installatievereisten, pagina
11.
• Voer de SSID en het wachtwoord handmatig in door Overige in
de netwerklijst te selecteren.

Opladen start niet

Controleer of het gebruikersprofiel toegang heeft tot opladen op het
laadstation

Het laadstation krijgt geen
stroom

• Volg de instructies in de paragraaf ‘De zekeringen in het
laadstation controleren’
• Controleer de hoofdzekering in de installatie
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Kleur

Betekenis

GEEN LICHT

Het laadstation is niet geactiveerd in de ZAPTEC Portal, geen stroom van het
stroomcircuit, een onjuiste aansluiting of een productfout. Controleer de seriële
bescherming in de verdeelkast

PAARS

Niet bijgewerkt tijdens het opladen.

GROEN

• Controleer of de laadkabel juist in het laadstation is aangebracht.
• Controleer of het voertuig is geconfigureerd om onmiddellijk met opladen te
kunnen beginnen.

BLAUW

• Er vindt communicatie plaats tussen het laadstation en het voertuig.

ROOD

Knipperend rood licht
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• Controleer of het voertuig is geconfigureerd om onmiddellijk met opladen te
kunnen beginnen.

• Authenticatie is mislukt – controleer of de RFID-tag/laadkaart is verbonden met
uw gebruikersprofiel.
• Authenticatie is mislukt – controleer in de ZAPTEC Portal of uw gebruiker
toegang heeft tot opladen op het betreffende laadstation en/of de betreffende
installatie.
Onafgebroken rood licht
• Neem de laadkabel los. Als de statusindicator groen brandt, kunt u de
laadkabel opnieuw aansluiten. Als het opladen niet start en de indicator
opnieuw rood brandt, kan er een laadfout zitten in de laadkabel of het voertuig.
• Als het lampje van de statusindicator niet groen wordt nadat de laadkabel is
losgenomen, moet u de zekeringen controleren als beschreven in het hoofdstuk
‘De zekeringen in het laadstation controleren’.
• Authenticatie is mislukt – controleer of de RFID-tag/laadkaart is verbonden met
uw gebruikersprofiel.

Serienummer
bijv. ZPR123456

i

Als het laadstation is losgekoppeld van het stroomnet, duurt het 2-3 minuten voordat het
laadstation weer opstart.
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De zekeringen in het laadstation controleren
1. Verwijder de voorkap met behulp van het speciale gereedschap (SmartKey) dat bij het
laadstation wordt geleverd en neem de voorkap af.
2. Controleer of de zekeringen in het zekeringenpaneel niet zijn geactiveerd (ze moeten allemaal
naar boven staan).
3. Als een van de zekeringen is geactiveerd, verwijder dan de zekeringkap en zet de zekeringen
weer omhoog. Plaats de zekeringkap als in stap 2 en bevestig de voorkap weer.
* Als het laadstation op een ZAPTEC Column is gemonteerd, gebruikt u de SmartKey Column (meegeleverd met
de laadkolom) om het laadstation te openen.

1

2

3

Opslag en onderhoud
Het product moet worden bewaard in een droge ruimte met een stabiele temperatuur. De
beschermkap moet altijd geplaatst zijn als het product niet in gebruik is.
Het volgende periodieke onderhoud wordt aanbevolen:
• Neem het laadstation af met een vochtige doek.
• Controleer of de laadkoppeling vrij is van alle vreemde materialen.
• Controleer of het laadstation geen externe, fysieke schade heeft.
In het geval van publiekelijk toegankelijke installaties moet er overeenkomstig de Noorse wet- en
regelgeving door gekwalificeerd personeel een jaarlijkse inspectie worden uitgevoerd. (Ref. NEK400)
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Garantie
Wij garanderen dat het apparaat vrij is van materiële gebreken en voldoet aan de toepasselijke
wet- en regelgeving voor consumentenbescherming in het land waar het product is gekocht of de
consument woont. Meer informatie over uw rechten uit hoofde van de consumentenwetgeving vindt
u op zaptec.com/privacy.

Support en reparaties
Als u een probleem ontdekt, lees dan de paragraaf Probleemoplossing voordat u contact opneemt
met uw distributeur/installateur.

i

Zaptec Charger AS verzamelt via het netwerk gegevens van het product. Meer informatie over
onze privacyrichtlijnen is te vinden op zaptec.com/privacy.
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