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Deze installatiehandleiding bevat de noodzakelijke 
informatie voor het veilig installeren en aansturen van het 
laadstation. 

ZAPTEC adviseert iedereen die onze producten installeert een 
cursus voor ZAPTEC laadsystemen te laten volgen. 

Installatøren/servicepartneren er alltid første kontaktpunkt 
for De installatiemonteur/servicepartner is altijd het eerste 
aanspreekpunt voor support. U vindt de contactgegevens voor de 
technische support van ZAPTEC op www.zaptec.com. 
In de doos van de ZAPTEC Pro box vindt u een 
gebruikershandleiding.

U vindt de meest recente versie op zaptec.com/support.
Zie de laatste pagina voor het versienummer van de handleiding.i

Installatiehandleiding voor ZAPTEC Pro

Deze installatiehandleiding omvat:
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1. Veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING! 
Voordat u dit product gebruikt of onderhoudt, is het belangrijk om de volgende 
veiligheidsinstructies te lezen. Als u de instructies en procedure in deze installatiehandleiding 
niet opvolgt, wordt de garantie nietig en wijst Zaptec Charger AS elke aansprakelijkheid en 
alle eventuele schadeclaims af.

! Lees de instructies zorgvuldig door en maak uzelf vertrouwd met de apparatuur voordat u 
deze gebruikt.

! /DDW�GH]H�DSSDUDWXXU�DOOHHQ�GRRU�JHNZDOLɶFHHUG�SHUVRQHHO�LQVWDOOHUHQ��UHSDUHUHQ�HQ�RQ-
derhouden. (NEK400). Laat reparaties door ZAPTEC of een erkende werkplaats verrichten.

! *D�ELM�KHW�LQVWDOOHUHQ��UHSDUHUHQ�HQ�RQGHUKRXGHQ�YDQ�GH�DSSDUDWXXU�WH�ZHUN�FRQIRUP�DOOH�
WRHSDVVHOLMNH�ORNDOH��UHJLRQDOH�HQ�QDWLRQDOH�UHJHOJHYLQJ��

! Gebruik geen product dat op enigerlei wijze beschadigd is. Zie de informatie in het 
hoofdstuk over Support en reparaties. 

! Gebruik alleen goedgekeurde bekabeling voor de installatie

! Steek geen vreemde voorwerpen in de laadkabel van het elektrische voertuig. 

! Reinig de ZAPTEC Pro niet met hogedrukspuiten. Volg de instructies in het hoofdstuk over 
Opslag en onderhoud op

! Installeer de apparatuur niet op een locatie die is blootgesteld aan direct zonlicht. 

! Adapters zijn toegestaan – Een verloopadapter van de EVSE-stekker mag alleen worden 
JHEUXLNW�PLWV�JHVSHFLɶFHHUG�HQ�JRHGJHNHXUG�GRRU�GH�YRHUWXLJIDEULNDQW�RI�GH�(96(�IDEUL-
kant. 

! 6WHHN�JHHQ�PHHWSHQQHQ��GUDGHQ�RI�LHWV�DQGHUV�LQ�GH�VQHONRSSHOLQJ�RS�GH�PRQWDJHSODDW��
Voer spanningstesten rechtstreeks op de koppelingsschroeven of met behulp van een bin-
nendraadkoppeling uit.

! Lees de garantievoorwaarden op zaptec.com/privacy of neem contact op met ZAPTEC 
Support en vraag om een exemplaar.
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2. Beschrijving van het ZAPTEC Pro-systeem

Alle beschikbare capaciteit gebruiken
De stroom wordt dynamisch verdeeld over alle laadstations. 
Voor het laden van meer dan 100 elektrische voertuigen in 
één dag, via een enkele 63A*-zekering. Laden tot 22 kW 
op alle laadstations.

Unieke opties voor schaalvergroting met één enkel 
circuit  en stroomkabel.
Communicatie tussen de laadstations en de cloudoplossing 
vindt plaats door dezelfde stroomkabel. Door deze 
gedeelde infrastructuur kunt u met een paar laadstations 
starten en het systeem indien en wanneer nodig uitbreiden. 
Voor uitbreiden van een bestaande installatie is daarom 
geen extra werk of investering in de zekeringhouder vereist.

Precies afgemeten gebruik via RFID of ZAPTEC App
Een ingebouwde elektriciteitsmeter meet de 
verbruikswaarden nauwkeurig en het systeem kan in 
een gedeelde garage of op een parkeerterrein worden 
opgesteld. Elke gebruiker betaalt alleen voor zijn/haar 
eigen stroomverbruik.

*Met driefasige TN gedurende 24 uur aangesloten en gemiddeld laadgebruik.

Veiligheid volgens de meest stringente normen
Type 2-poort geschikt voor hoge belastingen gedurende 
lange tijd, geïntegreerde zekeringen, elektronische 
aardlekbescherming en temperatuursensoren zijn 
ingebouwd in het laadstation. Dit betekent veiligheid voor 
zowel de gebruiker als het elektriciteitsnet.

Toekomstbestendige en intelligente laadoplossing
Combineert vermogenselektronica, ingebouwde software 
RS�KHW�ODDGVWDWLRQ�HQ�HHQ�FORXGRSORVVLQJ�YRRU�FRQɶJXUDWLH���
bewakings- en geavanceerde algoritmen. De oplossing 
is toekomstbestendig met software-updates vanuit de 
cloudoplossing voor het laadstation.

4G 4G 4G 4G4G

kW
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199 kWh
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3
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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.

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 
JHGHɶQLHHUG�GRRU�,62�����

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
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)

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.
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4. Installatie

De installatie in het ZAPTEC Portal voorbereiden

Alleen installatiemonteurs/servicepartners van ZAPTEC kunnen installaties in de 
ZAPTEC Portal-cloudoplossing toevoegen. Nieuwe installatiemonteurs/servicepartners 
moeten contact opnemen met de technische support van ZAPTEC via support@zaptec.
FRP�RP�RQGHUKRXGVEHYRHJGKHGHQ�WH�ODWHQ�WRHYRHJHQ�DDQ�KXQ�JHEUXLNHUVSURɶHO��
Vervolgens kunnen ze nieuwe installaties toevoegen.

Meld u aan bij https://portal.zaptec.com. Ga als u een nieuwe ZAPTEC Portal-
installatie wilt toevoegen naar Installaties en vul het formulier hieronder in

• Naam: Geef de installatie een naam.

• Adres: Het adres van de fysieke locatie van de installatie.

• Categorie: Selecteer de installatiecategorie uit de vervolgkeuzelijst.

• Netwerktype: Kies het juiste elektriciteitsnet voor de locatie van het laadsysteem.

• Bescherming voor laadsysteem: De maximale stroomsterkte die de installatie kan 
gebruiken om op te laden. Dit kan een digitaal budget of de waarde van de fysieke 
overbelastingsbeveiliging of de aan/uit-schakelaar zijn. Als het laadstation zich op 
een afzonderlijk circuit bevindt, moet de maximale stroomsterkte per fase normaal op 
de toelaatbare belasting van de circuitonderbreker worden ingesteld. 

Laadcircuits aan de installatie toevoegen
•  Druk na het instellen van de installatie op het tabblad ‘Circuits’

•  Klik op ‘Circuit toevoegen’.

• Voer de in de zekeringhouder vermelde circuitaanduiding in.

• Vermeld de waarde [A] voor de overbelastingsbeveiliging. 

Laadstations die stroom van dit laadcircuit ontvangen, kunnen tot de waarde van het laadcircuit laden. Het kan 
daarom voordelig zijn om het systeem niet volledig te belasten. i
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Laadstations aan de installatie toevoegen
Etter at du har opprettet installasjonen i ZAPTEC Portal, oppretter du kurser i henhold til 
den elektriske installasjonen på stedet. Ladestasjonene legges så til på tilhørende kurser.

Vul het serienummer (ZPRxxxxxx) en de naam van elk laadstation in. De naam moet die 
van de eigenaar van het laadstation, het huisnummer, het parkeerpleknummer of een 
DQGHUH�I\VLHNH�LGHQWLɶFDWLH�YRRU�GH�SUHFLH]H�ORFDWLH�YDQ�KHW�ODDGVWDWLRQ�]LMQ��8�]LHW�GH�
locatie van het serienummer op de afbeelding. Oplaadstations lichten groen op als ze 
online zijn.

Serienummer, bijv. 
ZPR123456

De installatie in het ZAPTEC Portal moet de fysieke installatie op de locatie weergeven. De installatie in 
het ZAPTEC Portal is een virtuele installatie voor het balanceren van belastings- en fase-algoritmen in het 
laadsysteem.

i
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Montageplaat met aansluitdoos – ZM000438

SmartKey – ZM000278

Voorplaat 
– ZM000185

Oplaadstation – ZM000437

Montageplaat met aansluitdoos 
– ZM000438

Kabelinvoer

Aansluitdoos 

In de doos

Meegeleverd met de montageplaat   

Gereedschap dat nodig is voor de installatie

Dept. Technical reference Created by Approved by

Document type Document status

Title DWG No.

Rev. Date of issue Sheet

01.08.2017

1/1

ZM000173-2

Fredrik Ostrem

Afdekplug voor afdichtconus – ZM000173

'HSW� 7HFKQLFDO�UHIHUHQFH &UHDWHG�E\ $SSURYHG�E\

'RFXPHQW�W\SH 'RFXPHQW�VWDWXV

7LWOH ':*�1R�

5HY� 'DWH�RI�LVVXH 6KHHW

����������

���

8QWLWOHG

)UHGULN�2VWUHP

Grote afdichtconus (16-21 mm) – ZM000174
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I

Borgmoeren - ZB100049

Afplaksticker ter bescherming van aansluitingen

T10 Torx-schroevendraaier of -bit 4 mm Unbrako-
schroevendraaier of -bit

7 mm-lange dopsleutel 8 mm-lange dopsleutel

Unieke pincode voor 
FRQɶJXUHUHQ�YDQ�KHW�DSSDUDDW�
in de ZAPTEC App

Gebruikershandleiding – ZM000325

 x 4   

 x 1   

 x 1   

 x 1   

 x 1   

 x 1   

 x 1   

 x 1   

 x 1    x 1    x 1    x 1   

T10 4 mm 7 mm 8 mm
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Locatie van laadstation/montageplaat

                  

90 -130 cm

Montageplaat monteren en aansluiten 

Montageplaat monteren
Voorkom als er voor de wandstructuur pluggen/boorgaten 
nodig zijn dat er stof en vuil in de aansluitdoos binnendringt.

Het deksel van de aansluitdoos nemen
Draai de vier schroeven eruit en open het deksel om bij de 
aansluitdoos te kunnen.

Het is belangrijk dat er geen nieuwe gaten in de montageplaat worden aangebracht. Gebruik de vier 
bestaande gaten. Bij nieuwe gaten in de montageplaat wordt de garantie nietig. i

De kabel zoeken
Het aanbevolen kabeltype is een ronde kabel (PFXP, 
3RZHUɷH[�HQ�3)63�������ȁ���PP�

Breng de afdichtconus aan op de kabel voordat u de kabels 
op de aansluitdoos aansluit.

                                                        

Bekabeling

Ter beperking van het risico op lekkages in installaties 
buitenshuis, adviseren we de kabel onderaan de 
aansluitdoos aan te sluiten. Als dit niet mogelijk is, adviseren 
we om het apparaat grondig af te dichten en te controleren 
zoals beschreven in de handleiding en om andere 
DIGLFKWLQJHQ�WH�JHEUXLNHQ��6LNDɷH[�RI�VRRUWJHOLMN��

 Goed geventileerde 
omgeving.

Installeer het laadstation bij 
voorkeur niet op locaties 
waar het wordt blootgesteld 
aan direct zonlicht. Bij hoge 
temperaturen in het apparaat 
neemt de laadsnelheid af. 

Installeer de doos niet nabij 
hittebronnen of in een gesloten 
kast.

Vermijd het plaatsen van 
laadstations in de buurt van 
objecten die kunnen verhinderen 
dat de ingebouwde 4G LTE-M een 
signaal ontvangt.

Monteer de montageplaat 
op een plat oppervlak. 

28
0

140

Min.10 cm

M
in. 25m

m

M
ax 6m

m

Max 11mm

G H  of

 x 4   

21
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De kabels aansluiten
Sluit de kabels in de aansluitdoos aan in overeenstemming 
met het elektrisch systeem op de locatie. Zie de afbeelding 
hieronder. Haal de kabelschoenen aan met een 
aanhaalkoppel van 5 Nm.

Als u het systeem op een driefasig IT-netwerk aansluit, 
adviseren we om 

vieraderige bekabeling te gebruiken als er een transformator 
wordt geïnstalleerd voor een betere bescherming in de 
toekomst. Dit betekent dat de neutrale aansluiting niet op 
elk afzonderlijk laadpunt maar in de zekeringhouder kan 
worden gemaakt, waardoor het uitvoeren van toekomstige 
updates gemakkelijker wordt.

Elektrische aansluiting
Er zijn vier mogelijke aansluitvarianten, afhankelijk van of er drie fasen of één fase wordt/-en 

gebruikt, en of er een TN-netwerk, TT-netwerk, of IT-netwerk wordt gebruikt, zoals hieronder of 

op het label van de montageplaat is vermeld. 

L1

L1

L1

L2

L2

L3

L3

N

N

N

PE

PE

PE

TN 1-fase

L1

L1

L1

L2

L2

L2

L3

L3

L3

N

N

N

PE

PE

PE

TN 3-fase

L1

L1

L1

L2

L2

L2

L3

L3

L3

N

N

PE

PE

PE

IT 3-fase

L1

L1

L1

L2

L2

L3

L3

L3

N

N

PE

PE

PE

IT 1-fase    

De aansluitingen testen
Test de aansluitingen in overeenstemming met uw gekozen 
FRQɶJXUDWLH�

5

6

23 0 V 23 0 V

Verwissel de fasen van de laadstations in de 
installatie niet. Als de fases verwisseld raken, werkt 
de fasebalancering niet en kunnen de zekeringen 
doorbranden.

i

TN driefasig              TN eenfasig            IT driefasig            IT eenfasig   
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Afdichtconussen

Plaats de afdichtconus over de kabelinvoer om deze goed 
af te dichten. Dicht eerst de ongebruikte kabelinvoer met 
behulp van de meegeleverde afdichtconus af. 

Trek de afdichtconus omlaag naar de aansluitdoos en 
daarna helemaal omlaag, zodat de conus in de correcte 
stand zoals hieronder afgebeeld terecht komt. Controleer 
visueel of de afdichting een goed afdichtvlak heeft.

Het deksel van de aansluitdoos erop schroeven
Het deksel van de aansluitdoos erop schroevenBreng 
trekontlastingen aan op de kabels en de afdichtconus 
voordat u het deksel op de aansluitdoos aanbrengt en de 
vier schroeven erin schroeft.

De installatie testen

Gebruik voor het testen van de installatie de 
binnendraadaansluiting na het erop schroeven van het 
deksel. Als u rechtstreeks op de montageplaat test, raken de 
aansluitingen beschadigd.

De aansluitingen beschermen
Breng de afplaksticker aan om de aansluitingen te 
beschermen.

�

$

� � � � � � �

� � � � � � � �

%

&

'

(

)
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%

&

'

(

)

'HSW� 7HFKQLFDO�UHIHUHQFH &UHDWHG�E\ $SSURYHG�E\

'RFXPHQW�W\SH 'RFXPHQW�VWDWXV

7LWOH ':*�1R�

5HY� 'DWH�RI�LVVXH 6KHHW

����������

���

%DNSODWH�XWH�LQQVWDODVMRQ

)UHGULN�2VWUHP

A

A (1.5000)

Goed afdichtvlak

Slecht afdichtvlak

3. Koble ledningene i koblingsboksen i henhold til det elektriske syste-
met på stedet. Vises i illustrasjonen under. Sukkerbitene trekkes til med 
et moment på 5 Nm.
 
Hvis du installerer på 3-fas IT-nett, anbefaler vi at det benyttes 4 leder 
kabel i tilfelle det installeres en transformator senere for bedre ladey-
telse. Da kan den nøytrale koblingen gjøres i sikringsskapet heller enn 
på hver enkelt ladestasjon, slik at det blir enklere å gjøre fremtidige 
oppgraderinger.

Gebruik de juiste afdichtconus voor de kabel. 
Meet de kabeldikte en selecteer een geschikte 
afdichtconus. Kleine afdichtconus – kabeldikte 
10-16. Grote afdichtconus – kabeldikte 16-21.

i

Steek geen meetpennen, draden of iets anders 
in de snelkoppeling op de montageplaat. 
Voer spanningstesten rechtstreeks op de 
koppelingsschroeven of met behulp van een 
binnendraadkoppeling uit.

i

G H

I

 of

7. For å teste installasjonen etter at lokket er skrudd på må du 
bruke hunnkoblingen. Dersom du tester rett på bakplaten vil 
koblingene bli ødelagt.

23 0 V

7

9

10

8



NL

85

Isolatietest

Voordat het laadstation op de montageplaat wordt geplaatst, moet een installatietest 
worden uitgevoerd op alle montageplaten. Als dit wordt gedaan terwijl het laadstation 
wordt geplaatst, kan de overspanningsbeveiliging worden getriggerd en de test zal dan 
mislukken.

Als een PLC-communicatiemodule wordt gebruikt als communicatieoplossing, moet deze 
tijdens de isolatietest worden ontkoppeld om foutieve isolatieresultaten veroorzaakt 
door de fasekoppelingsfunctie van de PLC-communicatiemodule te voorkomen.

Steek geen meetpennen, draden of iets anders in de snelkoppeling op de 
montageplaat. Voer spanningstesten rechtstreeks op de koppelingsschroeven of met 
behulp van een binnendraadkoppeling uit.
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Het laadstation installeren

De afplaksticker verwijderen

Verwijder, indien aanwezig, de afplaksticker die het contact 
op de aansluitdoos beschermt.

De installatie testen

Gebruik de binnendraadaansluiting om de installatie te 
testen voordat u deze verder plaatst. Als u rechtstreeks op de 
montageplaat test, raken de aansluitingen beschadigd.

De moeren vastdraaien

Bevestig het laadstation met de vier meegeleverde moeren.

7. For å teste installasjonen etter at lokket er skrudd på må du 
bruke hunnkoblingen. Dersom du tester rett på bakplaten vil 
koblingene bli ødelagt.

23 0 V

21

4

3

De voorplaat verwijderen

Verwijder de voorplaat met de speciale SmartKey* die bij 
het laadstation is meegeleverd en neem de voorplaat weg.  

* Voor het verwijderen van de voorplaat op een laadstation 
op een ZAPTEC Column moet u een SmartKey 
Column (bij de zuil meegeleverd) gebruiken om bij het 
laadstation te kunnen komen.

 x 4   

J Borgmoeren- ZB100049
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Het laadstation op de montageplaat positioneren 

Plaats het laadstation op de montageplaat en controleer of 
het volledig contact met de montageplaat maakt. Er mag 
geen speling tussen het laadstation en de montageplaat zijn.

 

De voorplaat aanbrengen 

Controleer of het deksel van de statusindicator (Z) correct is 
geplaatst voordat de voorplaat wordt teruggeplaatst. Om de 
voorplaat terug te plaatsen, moet eerst het deksel over de type 
2-poort worden gezet en dan aan het laadstation worden 
bevestigd.

De voeding van de installatie inschakelen

• Controleer of de statusindicator geel oplicht. Dit geeft aan dat het systeem opstart en 
interne controles uitvoert.

• Controleer of de statusindicator na 2-3 minuten van geel in groen verandert.

• Als het laadstation paars oplicht, wordt het geüpdatet. 

Zie het hoofdstuk over storingzoeken voor meer informatie als de statusindicator in 
een andere kleur oplicht.. 

Het laadstation activeren

• Download de ZAPTEC App vanuit de App Store / Google Play. Registreer als 
gebruiker en meld u aan.

• �6WD�GLFKWELM�KHW�ODDGVWDWLRQ�GDW�X�ZLOW�FRQɶJXUHUHQ�

• Voer uw pincode in. Deze is uniek voor elk laadstation. De code staat vermeld op de 
doos en de zak met rits of kan eventueel worden opgevraagd via de ZAPTEC Portal-
cloudservice (nadat het laadstation is toegevoegd aan de installatie in het ZAPTEC 
Portal)

• Ga naar Instellingen en zoek naar laadstations. Controleer of u met het juiste 
laadstation bent verbonden. Er moet een wit lampje knipperen op de statusindicator 
van het laadstation.

• &RQɶJXUHHU�KHW�HOHNWULFLWHLWVQHW�DDQ�GH�KDQG�YDQ�GH�LQVWDOODWLH�HQ�VHOHFWHHU�GH�
te hanteren communicatiemethode. Als 4G LTE-M wordt gebruikt, selecteert het 
laadstation automatisch standaard de 4G-instelling.

•  Het laadstation is online als er een groene balk op het scherm zichtbaar is.

• Doe dit voor alle apparaten in de installatie. 

Storingzoeken: Controleer als het laadstation niet online verschijnt of het netwerk is 
ingesteld volgens de netwerkvereisten in het hoofdstuk ‘Internet- en netwerkvereisten’.

De installatie in het portal moet identiek zijn aan de elektrische installatie.i

Er is speling tussen 
het laadstation en 
de montageplaat.

5 6

Het laadstation is correct 
op de montageplaat 
geplaatst.
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De installatie in het ZAPTEC Portal verifiëren

Controleer of alle laadstations zijn toegevoegd aan de installatie in het ZAPTEC Portal, 
zoals beschreven in het hoofdstuk ‘De installatie in het ZAPTEC Portal voorbereiden’ om 
na te gaan of alle laadstations aanwezig zijn.

De laadstations testen

•  Voer een RCD-test met behulp van een testapparaat met een type 2-stekker uit. Ga 
voor de test te werk zoals beschreven in de handleiding van het testapparaat.

•  Voer een test uit met behulp van een elektrisch voertuig, testbelasting of mode 
3-testapparatuur..

Overhandiging met toegang tot ZAP Portal voor de 
eigenaar van de installatie

Overhandig de gebruikershandleiding, de SmartKey en de definitieve controlelijst 
aan de eigenaar.

Wijs de eigenaar/groep van eigenaren van de installatie toe aan de installatie.

•  Informeer de eigenaar/groep van eigenaren van de grond/installatie zich eerst 
te registreren als gebruiker in het ZAPTEC Portal voordat hij/zij/ze toegang tot de 
installatie kan/kunnen krijgen.

• Ga naar Bevoegdheden in het ZAPTEC Portal, ken bevoegdheden toe en voeg 
de gebruiker(s) toe die de installatie als eigenaar beheert/beheren. Ze zijn alleen 
]LFKWEDDU�DOV�]H�HHQ�JHEUXLNHUVSURɶHO�LQ�KHW�=$37(&�3RUWDO�KHEEHQ�JHUHJLVWUHHUG�

• Demonstreer het ZAPTEC Portal-dashboard aan de eigenaar en geef een korte 
presentatie van de functies.

Bevoegdheden in het ZAPTEC Portal
Beheerder: Toegang tot instellingen, toegangscontrole, statistieken en stroomverbruik 
voor de installatie.

Service: Dit is een technische rol met bevoegdheid voor het toevoegen van installaties, 
circuits en laadstations.

Gebruiker:�$OOH�JHYHULɶHHUGH�JHEUXLNHUV�YDQ�GH�LQVWDOODWLH��=H�NXQQHQ�DOOHHQ�KXQ�HLJHQ�
stroomverbruik zien.
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5. Storingzoeken
Waarschuwingen/foutmeldingen verschijnen in het/de ZAPTEC Portal /ZAPTEC App.

Probleem Oplossing

Waarschuwingen/
foutmeldingen 
verschijnen in het/
de ZAPTEC Portal /
ZAPTEC App.

Reset het wachtwoord door op de knop voor ‘Wachtwoord vergeten’ te klikken.

Kan geen nieuwe 
installaties in het 
ZAPTEC Portal 
aanmaken

Nieuwe installatiemonteurs/servicepartners moeten contact opnemen met de technische support 
van ZAPTEC via support@zaptec.com om bevoegdheden voor het aanmaken van installaties te 
krijgen.

Laadstation is niet 
online, 4G-installatie

• Open de ZAPTEC-app. Controleer de 4G-dekkingsindicator via de instellingen van het 
laadstation.

• Zorg ervoor dat het laadstation nergens door wordt afgedekt dat kan verhinderen dat het een 
signaal ontvangt.

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

• Wijzig indien mogelijk de locatie van het laadstation en plaats deze in een positie met een betere 
dekking.

Het laadstation is niet 
online

PLC-installaties

• (U�LV�PRJHOLMN�HHQ�DFWLHYH�ɶUHZDOO��&RQWUROHHU�GH�QHWZHUNLQVWHOOLQJHQ�RS�GH�URXWHU�KHW�PRGHP�

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

• Het laadstation moet ten aanzien van de betreffende PLC-module gecodeerd zijn.

• Controleer of de PLC in overeenstemming met het circuitschema en op dezelfde L1 en N als het/
de laadstation(s) is geïnstalleerd.

• Controleer of het netwerkpictogram groen knippert.

• Controleer of het HomePlug-pictogram knippert en rood oplicht.

• Het stroompictogram moet ononderbroken groen branden.

Het laadstation is niet 
online

:Lɶ�LQVWDOODWLHV

• (U�LV�PRJHOLMN�HHQ�DFWLHYH�ɶUHZDOO��&RQWUROHHU�GH�QHWZHUNLQVWHOOLQJHQ�RS�GH�URXWHU�KHW�PRGHP�

• &RQWUROHHU�RI�KHW�LQWHUQHW�ZHUNW�GRRU�HHQ�WHOHIRRQ��WDEOHW�RI�SF�PHW�KHW�ZLɶ�QHWZHUN�WH�YHUELQGHQ�

• .DQ�JHHQ�YHUELQGLQJ�PDNHQ�&RQWUROHHU�RI�GH�66,'�HQ�KHW�ZDFKWZRRUG�YRRU�GH�ZLɶ�MXLVW�]LMQ�

• $OV�KHW�QHWZHUN�QLHW�YHUVFKLMQW��PRHW�X�FRQWUROHUHQ�RI�KHW�ZLɶ�WRHJDQJVSXQW�����*+]�JHEUXLNW����
GHz wordt niet ondersteund) en of het kanalen tussen 1 en 11 gebruikt.

• Als de netwerknaam (SSID) verborgen is, moet u de SSID en het wachtwoord handmatig 
invoeren met behulp van ‘Ander’ in de lijst met netwerken.

• .DQ�JHHQ�YHUELQGLQJ�PDNHQ�&RQWUROHHU�RI�GH�66,'�HQ�KHW�ZDFKWZRRUG�YRRU�GH�ZLɶ�MXLVW�]LMQ�

• $OV�KHW�QHWZHUN�QLHW�YHUVFKLMQW��PRHW�X�FRQWUROHUHQ�RI�KHW�ZLɶ�WRHJDQJVSXQW�����*+]�JHEUXLNW����
GHz wordt niet ondersteund) en of het kanalen tussen 1 en 11 gebruikt (12 en hoger worden niet 
ondersteund).

• Als de netwerknaam (SSID) verborgen is, moet u de SSID en het wachtwoord handmatig 
invoeren.

Het systeem begint niet 
op te laden

• &RQWUROHHU�RI�DDQ�KHW�JHEUXLNHUVSURɶHO�GH�MXLVWH�UHFKWHQ�YRRU�ODGHQ�RS�GLW�ODDGVWDWLRQ�]LMQ�
toegekend.

• Als het laden niet start of de statusindicator een laadfout aangeeft door ononderbroken rood te 
branden.

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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Noteer als dit niet helpt het serienummer van het laadstation en neem contact op met de 
gebruikerssupport zoals beschreven in het hoofdstuk ‘Support en reparaties’. U ziet de 
locatie van het serienummer op de afbeelding.

Serienummer, bijv. 
ZPR123456

Als het laadstation van het elektriciteitsnet is ontkoppeld, duurt het twee tot drie minuten voordat het weer opstart.i

Kleur  Betekenis

GEEN LAMPJE       Laadstation is niet geactiveerd in het ZAPTEC Portal, geen stroom uit het stroomcircuit, onjuiste 
aansluiting of productstoring. Controleer de seriële bescherming in de verdeelkast.

PAARS Niet geüpdatet tijdens laden.

GROEN • Controleer of de laadkabel goed in het laadstation is gestoken.
• &RQWUROHHU�RI�KHW�YRHUWXLJ�]RGDQLJ�LV�JHFRQɶJXUHHUG�GDW�KHW�PHWHHQ�EHJLQW�RS�WH�ODGHQ�

BLAUW • Er is communicatie tussen het laadstation en het voertuig.
• &RQWUROHHU�RI�KHW�YRHUWXLJ�]RGDQLJ�LV�JHFRQɶJXUHHUG�GDW�KHW�PHWHHQ�EHJLQW�RS�WH�ODGHQ�

ROOD Knipperend rood lampje
• �9HULɶFDWLH�PLVOXNW�ȁ�&RQWUROHHU�RI�GH�5),'�WDJ�ODDGNDDUW�LV�YHUERQGHQ�DDQ�XZ�JHEUXLNHUVSURɶHO�
• �9HULɶFDWLH�PLVOXNW�ȁ�&RQWUROHHU�LQ�KHW�=$37(&�3RUWDO�RI�XZ�JHEUXLNHU�EHYRHJG�LV�YRRU�ODGHQ�RS�

het/de betreffende laadstation en/of installatie. 

Ononderbroken rood lampje
•  Ontkoppel de laadkabel. Als de statusindicator groen oplicht, kunt u de laadkabel weer 

aansluiten. Als het laden niet start en de indicator weer rood oplicht, is er mogelijk een 
laadstoring in de laadkabel of het voertuig.

• Controleer als het lampje van de statusindicator na het ontkoppelen van de laadkabel niet 
groen wordt de zekeringen zoals beschreven in het hoofdstuk ‘De zekeringen in het laadstation 
controleren’.

• 9HULɶFDWLH�PLVOXNW�ȁ�&RQWUROHHU�RI�GH�5),'�WDJ�ODDGNDDUW�LV�YHUERQGHQ�DDQ�XZ�JHEUXLNHUVSURɶHO����
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De zekeringen in het laadstation controleren

1 2 3

Verwijder de voorplaat met de 
speciale SmartKey* die bij het 
laadstation is meegeleverd en neem 
de voorplaat weg. 

Controleer of de zekeringen in het 
zekeringenvak niet zijn uitgeschakeld 
(ze moeten alle omhoog wijzen).

Klik als een van de zekeringen 
is uitgeschakeld de klep van het 
zekeringenvak los en omhoog en klap 
de zekeringen weer omhoog. Breng 
de klep van het zekeringenvak aan 
zoals beschreven in stap twee en klik 
de klep vast

* Als het laadstation op een ZAPTEC Column is gemonteerd, moet u een SmartKey Column (bij de zuil meegeleverd) 
gebruiken om bij het laadstation te kunnen komen.

6. Opslag en onderhoud

Sla het product op een droge locatie met een stabiele temperatuur op. De beschermkap moet altijd aangebracht zijn 
wanneer het product niet wordt gebruikt.

We adviseren het volgende periodieke onderhoud:

• Veeg het laadstation met een vochtige doek schoon.

• Controleer of er geen gruis in de laadstekker zit.

• Controleer of het laadstation geen fysieke externe schade heeft.

&RQIRUP�GH�1RRUVH�ZHWJHYLQJ�PRHWHQ�DOOH�RSHQEDDU�WRHJDQNHOLMNH�LQVWDOODWLHV�MDDUOLMNV�GRRU�JHNZDOLɶFHHUG�SHUVRQHHO�
worden gekeurd. (ref. NEK400)

7. Garantie
We garanderen dat het apparaat vrij is van materiaalgebreken en voldoet aan de geldende wet- en regelgeving inzake 
bescherming van consumenten in het land waarin het product is aangeschaft of waarin de consument woonachtig is. U vindt 
nadere informatie over uw rechten conform de consumentenwetgeving op zaptec.com/privacy.

8. Support en reparaties
De installatiemonteur/servicepartner is altijd de eerstelijns support in geval van problemen met de installatie. ZAPTEC 
adviseert ten zeerste dat de installatiemonteur vóór het installeren van een ZAPTEC Pro-systeem de dealercursus voor 
ZAPTEC Pro met succes moet hebben afgerond. Zie in geval van problemen het hoofdstuk over storingzoeken voordat u 
contact met ons opneemt via zaptec.com/support.
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