Installasjonsmanual for EO Mini Pro 2

1.0

Installasjonsmanual

Denne guiden inneholder instruksjoner for installasjon for
EO Mini Pro 2. Den inkluderer:
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+

Tilkobling av EO Mini Pro 2.

+

Innstilling av ladeeffekt.

+

Hvordan fullføre installasjonsdelen av Mini Pro 2 ved bruk
av EO Smart Home App.

+

Forklaring av LED lys fargekoder.
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2.0
Forberedelse til installasjon.
Før EO Mini Pro 2 installeres anbefales det å teste det lokale Wi-Fi signalet.
Er signalet for svakt ved monteringsstedet er det stor sjanse for at EO Mini Pro 2
ikke klarer å koble seg til det lokale Wi-Fi nettet og EO Smart Home app ikke vil
fungere. For å kontrollere at Wi-Fi signalet er sterkt nok gjør du følgende:

01
Last ned “Wi-Fi SweetSpots” fra Apple store eller Google Play Centre.
02
Koble telefonen til ønsket Wi-Fi. EO Mini Pro fungerer kun på 2,4GHz Wi-Fi nett.
Vi anbefaler at du kobler telefonen til et 2.4Ghz nett.
NB: Hvis du kobler til et 5Ghz nett må du koble fra det før du kobler til et 2.4Ghz nett.

03
Mål datahastigheten på den ønskede plasseringen av EO Mini Pro 2
og sørg for at datahastigheten er høyere enn 5 Mbps.
Hvis Wi-Fi signalet ikke er sterkt nok må det settes opp en forsterker.
Wi-Fi forsterkeren må være på 2,4GHz.
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NB: EO Mini Pro 2 brukes med Wi-Fi.
Den er laget for å installeres ute og for å
kobles opp mot kundens ruter som ofte
står inne. Signalstyrken er kritisk for en
suksessfull installasjon, montør og kunde
bør forsikre seg om at et sterkt signal er
tilgjengelig. Ikke plasser smarttelefonen
på EO Mini Pro 2 når du utfører test. Wi-Fi
antennen sitter på toppen av stasjonen,
telefonen kan derfor blokkere signalene
fra Wi-Fi senderen.
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3.0

3.0
Montering av
EO Mini Pro 2.

3.01

3.02

3.03

Fjern emballasjen fra EO Mini
Pro 2. Løsne de 4 skruene
i hjørnene, fjern deretter
frontplaten og oppbevar den
på et trygt sted.

Bor hull til kabelen i bunnen av
stasjonen. Hvis ALM dynamisk
laststyring skal brukes,
anbefales det at det lages to
hull, en til strømkabel og en til
ringtrafo signalkabel.

Vatre opp laderen. Sørg for at
overflaten er flat og plan. Juster
EO Mini Pro 2 bakdeksel og
merk posisjonen til de 4 hullene.
Ta bort EO Mini Pro 2 bakdeksel
og bor de fire hullene. IKKE bor
gjennom bakdeksel. Vi anbefaler
at du bruker et 6 mm murbor
hvis den skal festes til mur.

NB: Kabelen må føres inn fra bunnen
for å være vanntett.
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3.04

3.05

3.06

3.07

Rengjør Mini bakdeksel for
smuss og fest bakdekselet til
veggen med fire skruer. Forsikre
deg om at bakdekselet settes
riktig vei opp og at den ligger
rett mot veggen.

For å justere ønsket ladeeffekt
sett portmeteret på riktig
innstilling i henhold til vedlagte
instruksjoner og avsnitt 6.3.

Avmantle kabelen. Det
anbefales å bruke endehylser.

Montering av ringtrafo for ALM
styring (dynamisk last): Monter
ringtrafo rundt den aktuelle
forsyningskabelen
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Merk: Ringtrafoen skal kun
monteres rundt 1 fase. Samme
fase som Mini bruker.
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3.08

Tilkobling

Venstre eller Høyre

CT tilkobling og kabelfarge

CT1 (Venstre)

Venstre

ALM ringtrafo Hvit

CT1 (Venstre)

Høyre

ALM ringtrafo Svart

CT2

Venstre

Ikke i bruk

CT2

Høyre

Ikke i bruk

CT3

Venstre

Solar ikke for Norge

CT3

Høyre

Solar ikke for Norge

Koble den andre enden av
ringtrafoen til EO Mini Pro 2.
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3.09

3.10

3.11

Koble til 230V N, L1 + jord det
anbefales å bruke endehylser.

Plugg til strøm (4 polet kontakt)
og kommunikasjonskabel (3
polet kontakt) fra front dekselet
til kretskortet.

Plasser kablene så du får
montert frontdeksel på
bakdeksel. Pass på at ingen
kabler er i klem. IKKE stram
skruene for hardt og ikke bruk
Skrudrill på plastskruene.
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EO Mini Pro 2 er nå montert og
kan kobles opp mot EO Cloud.
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4.0

01
Elektriker
Last ned EO Smart Home app og opprett en konto.

Koble EO Mini Pro
2 til EO Cloud.
02

Følgende trinn bør tas av
installatør og kunde for å koble
EO Mini Pro 2 til EO skyen ved
hjelp av EO Smart home app.
Denne prosessen kan
oppsummeres i følgende trinn:

Elektriker
Bruk app for å koble opp til EO Mini Pro 2 Wi-Fi-sone og skriv inn nødvendige detaljer.
03
Elektriker
Sjekk at stasjonen er operativ ved å kjøre innstalleringstest på app.
04
Eier
Last ned ”EO Smart Home” app til en mobiltelefon og opprett en konto.
05
Eier
Skriv inn brukerdetaljer i app.
06
Eier
Koble opp EO Mini Pro 2 til det lokale Wi-Fi nettverket.
07
Eier
Start lading!
Du kan nå overvåke ladingen ved hjelp av app.
NB:
EO Mini Pro 2 fungerer kun på 2,4GHz Wi-Fi nett.
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4.1
Lag en
brukerkonto.

01

02

03

Installer EO Smart Home app
på din mobilenhet.

Logg deg på EO Smart Home
app. Hvis du ikke har en konto
må du opprette en.

Godta vilkårene og
personvernreglene.

MERK:
Minimumskrav for Android er Android 6.

VIKTIG:
Elektrikere må ha sin konto
Please contact
support@eocharging.com
or +44 (0) 333 77 20383

© EO Charging 2020

12

Installasjonsmanual for EO Mini Pro 2

4.2
Elektriker Kontroller at EO
Mini Pro 2 er riktig
koblet til.

01

02

03

Installer EO Smart Home app
på din mobile enhet. Logg inn
som montør.
+

Brukernavn:
eosmart@ladefabrikken.no

Klikk på “Start installasjon”.
Appen skal be installatøren om
å skanne QR-koden på siden av
EO Mini Pro 2. Skann QR-koden,
og appen vil prøve å koble seg
til EO Mini Wi-Fi-sone.

Når den får kontakt, vil
installasjonsprogrammet
kunne konfigurere følgende
alternativer:
+

Elektriker må bekrefte at Mini
Pro 2 er koblet riktig til og at
ringtrafo har kontakt med Mini.
Dette gjøres ved hjelp av disse
enkle trinnene:

+

Passord:
Ladefabrikken2020

Skal installasjonen ha ALM
(dynamisk last)? Ja/Nei

NOTE:
Dynamisk styring skal ikke velges hvis
ringtrafo ikke er tilkoblet (skriv inn 0
ampere).

+

Nettspenning

+

Størelse på hovedsikring

+

Sikkerhetsmargin (en verdi
på 10% foreslås automatisk)

+

A verdi på ringtrafo
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Velg “Begynn installasjon” fra
menyen til venstre hvis
skjermbildet ovenfor ikke vises.

NOTE:
Solcelletilkobling skal ikke velges hvis
ringtrafo ikke er tilkoblet (skriv inn 0
ampere).
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04

05

Appen vil nå koble til EO Mini
Pro 2, sende over innstillingene
ovenfor og deretter utføre
en tilkoblingstest. Hvis alt er
korrekt skal testene gå igjennom
og gi OK.

Nå er installatørdelen fullført.
Eier av Mini skal nå fullføre
oppsettet i EO home app med
stedsspesifikke detaljer og
koble sammen Mini Pro 2 til
sitt lokale Wi-Fi nett. NB: Kun
2,4GHz wifi nett.
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5.0
Koble EO Mini
pro 2 til ditt
lokale Wi-Fi nett.
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01

02

03

Eier av Mini må laste ned
EO Smart Home app og
logge seg på. Hvis følgende
skjermbilde ikke vises, velg
“My EO Home” fra menyen
til venstre.

Velg bilmerke i menyen.

Skriv inn din adresse.
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04

05

06

Klikk på “Start installasjon”.
Appen vil be deg om å skanne
QR-koden på siden av EO Mini
Pro 2. Skann QR-koden og
appen vil prøve å koble seg på
Wi-Fi sonen til EO Mini Pro 2.

Appen vil nå skanne etter ditt
lokale Wi-Fi nettverk og spørre
brukeren hvilket Wi-Fi nettverk
EO Mini Pro 2 skal koble seg
opp mot.

EO Mini Pro skal nå koble seg
sammen med eierens lokale
Wi-Fi nett og knytte EO Mini
Pro 2 til EO Cloud. Merk at
denne prosessen kan ta noen
minutter. Tid for en kaffe mens
du venter.
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6.0
Mer informasjon
om innstallering
av EO mini Pro 2.
6.1
Viktig informasjon.
Installatør må velge RCD –
konfigurasjon i samsvar med
NEK 400.
EO Mini Pro 2 kommer med
DC - lekkasjebeskyttelse,
(6mA RCD-modul) Type A
RCD skal være inkluderti
strømforsyningen. Ellers kan
en Type B RCD eller tilsvarende
brukes. EO anbefaler at
forsyningskursen sikres med
20A for 16A ladeeffekt og 40A
for 32A ladeeffekt.
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Strømforsyning

Permanent koblet til 230V AC.

Strømforsyningen
ut fra lader

Leverer 230V AC til kjøretøyet.

Monteringsforhold

Kan installeres innendørs eller utendørs.

Tilgangskrav

Kan installeres uten tilgangsbegrensninger.

Monteringsmetode

Stasjonært utstyr beregnet for montering på vegg eller stolpe.

Beskyttelse mot elektrisk
støt

Klasse I-utstyr.

Lademodus

Modus 3 ladeutstyr. Merk - Adaptere og konverteringsadapter
er ikke tillatt å bruke sammen med utstyret.

Ventilasjon under lading

Støtter ikke ventilasjon under lading.

Installasjonshøyde

Det laveste punktet på Type 2 uttaket skal være mellom 0,5 og 1,5 meter over bakkenivå.

Installasjonsmanual for EO Mini Pro 2

6.2
Tilkoblinger.
Følgende tilkoblinger
er mulige:

Markeringer på Mini Pro 2
Tilkobling

Jordlask
Live

Jord

Nøytral

L1

PE
(Protective
Earth)

N

6.2.1
Enfaset TN nett.
Som standard er jordlasken
koblet på. EO Mini Pro 2
å sjekke at det er en
jordforbindelse før den tillater
lading. 0V mellom N og PE.

TN (220V)

ON

TN (110V)
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L1

PE
(Protective
Earth)

L2
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6.2.2
Enfaset IT nett.
Ved tilkobling på et IT nett må
jordlask fjernes. Når du fjerner
lasken vil EO Mini Pro 2 kobles
til uten nøytral tilkobling.

Markeringer på Mini Pro 2
Tilkobling

TN (220V)

Jordlask
Live

Earth

Nøytral

L1

PE
(Protective
Earth)

L2

OFF

TN (110V)
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L1

PE
(Protective
Earth)

L2
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6.3
Justering av ladeeffekt.
Det er mulig å endre ønsket ladeeffekt til EOMini Pro 2
ved å dreie på potmeteret.
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Bryterposisjon

Ønsket ladeeffekt (Ampere)

0

0A Fabrikkinstilling

1

6

2

8

3

10

4

13

5

15

6

16

7

18

8

20

9

22

A

24

B

25

C

26

D

28

E

30

F

32
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7.0
Hvordan bruke
EO Mini Pro 2.
7.1
Lading av et kjøretøy.

7.2
Lagring av kabel.

7.3
Rengjøring.

For å lade kjøretøy, følg følgende trinn:

Når Mini ikke er i bruk, skal kabelen snurres opp
og henges opp på en krok eller pluggholder.

Det anbefales å rengjøre kontaktene på
kontakten regelmessig med et egnet
løsemiddelbasert rengjøringsmiddel for å
sikre at kontakten er fri for smuss og andre
forurensninger.

+

Slå på EO Mini Pro 2.

+

Koble ladekabelen til kjøretøyet.

+

Kjøretøyet skal begynne å lade umiddelbart
eller lades til planlagt tidspunkt.

For å stoppe en lading følg følgende trinn:
+

Stopp ladingen fra bilen, f.eks. låse opp
kjøretøyet.

+

Fjern kabelen fra kjøretøyet.

+

Fjern kabelen fra EO Mini Pro 2.
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8.0 EO Mini Pro 2 LED lys.
The colour of the LED should be interpreted as follows:

8.1
Oppstart.

8.2
LED farge.

LED farge

Status

Beskrivelse

LED farge

Status

Beskrivelse

Ingen LED lys

Strøm av

Ingen strøm tilgjengelig.

Blå pulserende

Klar for lading

Ladestasjonen er klar til bruk.

Rødt lys

Oppstart

Oppstart.
Grønn pulserende

Kabel er plugget inn

Mini kommuniserer med
kjøretøyet og prøver å
starte lading.

Grønn

Lader

Lading har startet.

Blått pulserende

Kabel er plugget ut

Ladestasjonen er klar til bruk.

Gult

Pause

EO Mini har blitt pauset etter
tidsplanen, låst i app
eller satt på pause i
lastbalanseringsystemet.

Blått pulserende
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Klar for lading

Ladestasjonen er klar til bruk.
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8.3
LED Feilkoder.
EO Mini Pro 2 kan oppdage visse feil og LED-lampen vil blinke RØDT et bestemt
antall ganger for å indikere type feil. Feilkodene er:

Så snart en feil oppdages vises feilkoden på LED lampen til ladingen er ferdig.
Skulle denne feilen I ettertid forsvinne under ladingen vil LED lampen fortsette å
vise feilkoden.

LED Farger

Notater

Hensikten med denne funksjonen er å indikere til sluttbrukeren at det
har oppstått en feil. LED lampen kan indikere et potensielt problem med
installasjonen og hvorfor ladingen ble avbrutt.

Rød

Det har oppstått en intern feil.

LED lampen vil bare gå tilbake til normal drift når kabelen blir fjernet.

To korte røde blink

Det er ingen jordforbindelse.

Tre korte røde blink

Jordfeil over 6ma DC.

Fire korte røde blink

L1 og nøytral kan være byttet om.

Fem korte røde blink

Spenningen er under 170V.

Rød så Lilla

Diode test feiler – problemer med kjøretøy.
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8.3.1
Hva gjør jeg hvis en feil skulle oppstå?
Fjern ladekabelen og kontroller at LED-lampen går tilbake til normal drift
(pulserende blått). Hvis det ikke løser problemet så slå strømbryteren til
EO Mini Pro 2 av og på igjen. Hvis feilen vedvarer er det potensielt et
installasjons- eller kjøretøyproblem som må adresseres.
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9.0
Feilsøkning.
EO Mini Pro 2 kobler seg ikke til mitt trådløse nettverk:
+

Sjekk om EO Mini Pro 2 Wi-Fi-sone sender f.eks. eoHub-12345.

+

Gjenta installasjonsprosessen ved hjelp av EO Smart Home app.

+

Kontroller at Wi-Fi nettet du har koblet til er 2,4Ghz

EO Mini Pro 2 mister Wi-Fi signalet:
+

Signalstyrken til WiFi nettverket kan være for svak til å opprettholde en jevn forbindelse.

+

Et alternativ vil være å bruke en kablet Ethernet-forbindelse.

+

Bekreft Wi-Fi signalstyrke ved å bruke Wi-Fi Sweetspot app. Datahastigheten må være minst 5Mbps.

Bilen lades ikke til planlagt tid:
+

Bekreft planleggingsinnstillingene i EO Smart Home app.

+

Kontroller at kjøretøyet kan vekkes av en endring i kontrollpilotsignalet (kontakt kjøretøyprodusenten for bekreftelse).

Jeg får en feilkode i appen:
+

Hvis du mottar en feilkode, vennligst noter den og kontakt EO Support som gjerne hjelper deg.
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