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3INNLEDNING

Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om 
tilkobling og sikker bruk av ladestasjonen.  Les og følg 
alle sikkerhetsråd .

Alle brukere av ladestasjonen burde informeres om sikkerhetsråd og sikker 
bruk av ladestasjonen.
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EVSE 5 x 1
Ladestasjon
med Type 1 støpsel

EVSE 5 x 3 / 5 x 4
Ladestasjon
med Type 2 støpsel

EVSE 5 x 2
Ladestasjon
med Type 2 kontakt

PRODUKTOVERSIKT

Versjoner



5PRODUKTOVERSIKT

LOKK DEKSEL RAMME STØPSEL

Medfølgende utstyr: 

·  Basisversjon med fastmontert  
   ladekablel og støpsel eller med Mode 3, Type 2 stikkontakt
·  2 nøkler  
·  Bruksanvisning
·  Ark med monteringsmal 

Bestanddeler
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Beskrivelse av symbolene

FARE!
Tar en ikke hensyn til dette symbolet kan liv settes i fare.

OBS!
Tar en ikke hensyn til dette symbolet kan skade på ladestasjonen og annet 
tilkoblet utstyr oppstå.
Symbolet opplyser om anbefalinger og spesielle forhold.

Symbolet opplyser om anbefalinger og spesielle forhold.

PRODUKTOVERSIKT

Sikkerhetsråd
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Generelle sikkerhetsråd

Ladestasjonen er bygget med siste versjon komponenter og 
teknologi i henhold til gjeldende offentlige sikkerhetsteknisk regelverk. 
Allikevel kan personer eller ladestasjonen skades, om ikke denne bruksan-
visningen blir fulgt. Bruk bare ladestasjonen i feilfri tilstand.  Driftsforstyr-
relser som utsetter personer eller ladestasjonen for risiko må umiddelbart 
utbedres av fagpersonell.Definisjon på fagpersonell er gitt i følgende tyske 
normer (BGV A3, DIN VDE 0105-100 og DIN VDE 1000-10) . I Norge  betyr 
fagpersonell, autorisert elektroinstallatør. 

 

FARE!
· Ikke demonter og foreta endringer på ladestasjonene
· Installasjon og tilkobling må dimensjoneres og utføres av 
autorisert elektroinstallatør.
· Ikke bruk ladestasjonen med defekte kabler eller skadede 
tilkoblingspunkter 
· Spenningen må kobles vekk før vedlikehold utføres
· Strømkursen til ladestasjonen må ettergåes og sikres

OBS!
· Ladestasjonen må kun kobles til en 230/400V strømforskyning 
· Ved utenpåliggende kabelføring er kabelinngang forberedt fra undersiden 
av ladestasjonen

Les og følg sikkerhetsrådene i bruksanvisningen før igangkjøring, 
montering eller åpning av ladestasjonen.

PRODUKTOVERSIKT
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Denne ladestasjonen sørger for sikker og bekvem lading av 
elektriske kjøretøy i henhold til IEC 61851-1, Mode 3. 
Med denne ladeformen utveksler ladestasjonen og kjøretøyet informasjon 
og sikkerhetsrutiner før lading settes i gang. 
Jordfeil- og automatsikringene i ladestasjonen sikrer i tillegg både bil og 
nett mot driftsforstyrrelser og representerer en 
ytterligere sikkerhet.

LED-Lys

To LED-lys viser aktuell ladestatus på følgende måte. 

a)b)

Generelle definisjoner

Status Blå LED (a) Grønn LED (b)
Klar til bruk blinker kort hvert 5s av
Kjøretøy er identifisert på av
Lading pågår av på
Lading avsluttet av blinker
Feil- error vekslende blinking
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Innledning

Ladestasjonen er konstruert og bygget for utvendig 
montering. Beskyttelseklasse IP54. 
For å unngå at produktet blir overopphetet skal ikke 
ladestasjonen monteres på steder som blir utsatt for mye 
sollys. Anbefalt monteringssted er garasje eller carport. 
Ladestasjonen er vanntett men må allikevel ikke 
høytrykkspyles i forbindelse renhold og vedlikehold.

Åpne ladestasjonen

Løs dekselet fra rammen på følgende måte ved å åpne dekslet og løsne 
fire skruer.
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Foreta hullborring i rammen etter å ha undersøkt monterings-
fl aten. Ta hensyn til det som er forberedt ift. både festeskruer og strømtilfør-
sen som vist på tegningen under. 

Spesielt viktig å skru den nederste delen av rammen spesielt godt til 
veggen da det er denne delen av produktet som tar av eventuelle trekkbe-
lastninger fra ladekabelen. 
Anbefalte festepunkter er merket med rødt.

Montasjemalen skal hjelpe med hulltaging og posisjonering for 
montasjen av ladestasjonen. Montasjefl aten må ha en størrelse
på minimum 260 x 220 mm!

Opphengspunkt – skrue ø 4 mm skruehode ø 8 mm

Forberedte festepunkter
(skruehode  ø 4 mm)

Strekkavlaster for tilførselskabel

Montasje av ladestasjonen
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Tilkobling og oppstart

OBS: Les og følg sikkerhetsrådene før tilkobling og oppstart. Koble vekk 
spenning før ladestasjonen åpnes.

Tilkobling og oppstart må utføres av autorisert elektroinstallatør.Mon-
tasjen skal gjennomføres i overenstemmelse med gjeldende lokale og 
nasjonale forskrifter. For Tyskland gjelder DIN VDE 0105-100  og  DIN 
VDE 1000-10. 

Tilkobling av tilførselskabel gjennomføres etter hvilken versjon som monte-
res ved at L1 (L2,L3) og N kobles mot inntaks-
koblingene på RCB/RCBO vernet. Jordingslederen kobles på egen jordings-
klemme på montasjeskinnen. 
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Merking og symboler

Følgende merking og symboler er trykket på ladestasjonen. (Se under). De 
har følgende betydning;

 
Se bruksanvisning for ytterligere informasjon

 

 Vær oppmerksom på farlige elektriske spenninger

 

 Se bruksanvisning

 

  Bekreftet CE-samsvar

IP54 Beskyttelsesklasse mot støv- og vanninntrenging

Typeskilt / 
Infosymboler
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Betjening av ladestasjonen 

Er ladestasjonen forskriftsmessig montert og tilkoblet 
strømnettet kan ladepunktet tas i bruk ved å koble sammen kjøretøy og 
ladestasjon ved hjelp av ladekabel og ladepistol.

Type 1 ladepistolen løses fra ladestasjonen slik vist på bildet 
under og kobles sammen med kjøretøyet.

Deretter starter lading automatisk (se lading).

Ved å løse ut ladepistolen fra kjøretøyet avbrytes eller stoppes ladingen.
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Type 2 ladepistol løses fra ladestasjonen slik vist på bildet under.

Låsbart lokk 

For å unngå at ladestasjonen blir benyttet av uvedkommende kan den låses 
(ikke vandalsikker). To like nøkler følger med som 
standard. Ta kontakt med Salto Ladestasjoner AS om nøkler 
kommer på avveie. Se www.salto.no.
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Lading
Versjoner med fastmontert kabel og ladepistol (Type 1 og 2)

· Løs ladepistolen fra ladestasjonen 
· Plugg ladepistolen i bilen 
   Lading starter automatisk
· Løs ladepistolen fra bilen etter avsluttet lading og fest den tilbake i 
ladestasjonen

Versjoner med  Mode 2 stikkkontakt og ekstern ladekabel
 
· Plugg ladekabel i ladestasjon og kjøretøy 
  Lading starter automatisk
· Løs ladepistolen fra ladestasjon og kjøretøy

Gjennomføring av lading

Gjennomføring av lading skjer i samsvar med IEC 61851-1 Mode 3
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Om sikringene slår ut på grunn av en driftsforstyrrelse må dekselet åpnes 
med medlevert nøkkel og automatsikringene flippes 
opp igjen.

Om det skulle vise seg at sikringene fortsetter å slå ut er det mulig at de er 
ødelagt. Ta i så fall kontakt med installatøren som 
monterte ladestasjonen, eller kontakt Salto Ladestasjoner AS (www.salto.
no) for videre assistanse. 

Ikke utfør reparasjoner på eget initiativ. Det medfører tap av 
garantirettigheter og ABL SURSUM er ikke ansvarlig for følgeskader som 
følge av uautorisert arbeid på ladestasjonen.

Feil Mulig årsak Løsning

Lading starter ikke selv om 
LED-lyset blinker 

· Sjekk om ladekabelen er koblet riktig 
til kjøretøy (og ladestasjon med Type 
2 versjon)

· Forsøk å løse ladekablene og koble til 
på nytt    
 

Lading starter ikke, 
LED-Lys lyser 

· Sjekk om sikringene har slått ut
 

· Sjekk sikringsskapet

· Lås opp dekslet og reset sikringene.  · 
Koble fra og koble til kablene

· Koble inn sikringene i skapet

 LED-lyser ikke · LED defekt

· LED ledninger defekte      

· Ta kontakt med www.salto.no

Blå og grønn LED-lys      blinker 
vekselvis  

Feil Forsøk å resette sikringer og start lading 
på nytt etter en 30 sekunders pause. Om 
feilen vedvarer kontakt Salto Ladestasjoner 
på www.salto.no
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Tørk av ladestasjonen med en tørr klut. Unngå bruk av sterke 
rengjøringsmidler da disse kan skade plastkapslingen til LED-lyset. 

Funksjonstest sikringene hvert 1/2 år  ved å låse opp 
ladestasjonen og trykke inn testknappene. Sikringene skal da slå ut og kutte 
strømmen. Aktiver deretter stasjonen igjen ved å flippe opp bryterne igjen.

Sjekk også regelmessig ladekabelen for mekaniske skader. 

Utover dette gjelder de til enhver tid gjeldene offentlige 
bestemmelser for drift av slike typer elektrisk utstyr. 
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Omgivelsesbetingelser

Omgivelsestemperatur: (Lagring)   -30 ̊ C … 85 ̊ C
Omgivelsestemperatur: () -25 ̊ C … 50 ̊ C
Luftfuktighet   5 % … 95 % rH
    (ikke kondensert)

Strømforskyning:  Avhenging av versjon
    230 V 50 Hz
    230 V / 400 V 50 Hz
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Herved bekrefter firmaet 
ABL SURSUM Bayerische Elektrozubehör GmbH & Co. KG, 
som produsent av disse ladestasjonene at de overholder 
følgende Normer og Retningslinjer;

2006/95/EG
2004/108/EG
IEC 61851-1 Ed. 2
IEC 61851-22 Ed. 2
DIN EN 61851-1: 2011
E DIN EN 61851-22: 2011

SAMSVARSERKLÆRING



ABL SURSUM 
Bayerische Elektrozubehör GmbH & Co. KG

Ottensooser Straße 22
91207 Lauf / Pegnitz

Postfach 10 02 47
91192 Lauf / Pegnitz

info@abl-sursum.com
www.abl-sursum.com

Telefon  +49 (0) 9123 188-0
Telefax  +49 (0) 9123 188-188

Stan07112012




