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1 Γενικά
1.1 Σκοπός του εγγράφου
Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χειρισμού και εγκατάστασης
αποτελούν μέρος του προϊόντος και περιλαμβάνει
πληροφορίες για το χρήστη σχετικές με τον ασφαλή χειρισμό
και για τον ειδικό ηλεκτρολόγο για την ασφαλή εγκατάσταση
της μονάδας φόρτισης Webasto Live.

1.2 Χειρισμός του παρόντος εγγράφου
u Μελετήστε το εγχειρίδιο οδηγιών χειρισμού και

εγκατάστασης πριν από την εγκατάσταση και τη θέση σε
λειτουργία του Webasto Live.

u Φυλάσσετε τις παρούσες οδηγίες χειρισμού σε άμεσα
προσβάσιμο μέρος.

u Παραδίδετε αυτές τις οδηγίες στους επόμενους ιδιοκτήτες ή
χρήστες της μονάδας φόρτισης.

1.3 Ενδεδειγμένη χρήση
Η Webasto Live μονάδα φόρτισης ενδείκνυται για τη φόρτιση
ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων σύμφωνα με το πρότυπο
IEC 61851-1, λειτουργία φόρτισης 3. Σε αυτήν τη λειτουργία
φόρτισης, η μονάδα φόρτισης διασφαλίζει τα εξής:
n η ενεργοποίηση της παροχής τάσης πραγματοποιείται

μόνον όταν το όχημα έχει συνδεθεί σωστά.
n η μέγιστη ένταση ρεύματος έχει αντισταθμιστεί.

Ο μετατροπέας AC/DC βρίσκεται στο όχημα.

1.4 Χρήση συμβόλων και
επισημάνσεις

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Η λέξη επισήμανσης χαρακτηρίζει έναν κίνδυνο
υψηλού βαθμού, ο οποίος, εάν δεν αποφευχθεί, έχει
ως αποτέλεσμα το θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η λέξη επισήμανσης επισημαίνει έναν κίνδυνο μέσου
βαθμού επικινδυνότητας, ο οποίος, εάν δεν
αποφευχθεί, μπορεί να έχει ως συνέπεια ένα ελαφρύ ή
μέτριο τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η λέξη επισήμανσης επισημαίνει έναν κίνδυνο χαμηλού
βαθμού επικινδυνότητας, ο οποίος, εάν δεν
αποφευχθεί, μπορεί να έχει ως συνέπεια ένα μικρό ή
μέτριο τραυματισμό.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Η λέξη επισήμανσης επισημαίνει μια τεχνική
ιδιαιτερότητα ή (σε περίπτωση παράβλεψης) την
πιθανή πρόκληση ζημίας στο προϊόν.

Παραπομπή σε ξεχωριστά έγγραφα που
επισυνάπτονται ή μπορούν να παραγγελθούν από την
εταιρεία Webasto.

Σύμβολο Επεξήγηση

Προϋπόθεση για την ακολουθούμενη οδηγία
χειρισμού

Οδηγία χειρισμού

1.5 Εγγύηση και αστική ευθύνη
Η εταιρεία Webasto δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για
ελαττώματα και ζημίες που οφείλονται σε παράβλεψη των
οδηγιών εγκατάστασης και χειρισμού. Αυτή η αποποίηση
ευθύνης ισχύει ιδίως στις εξής περιπτώσεις:

n Επισκευές από μη εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία
Webasto ειδικό ηλεκτρολόγο

n τη χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών.
n Τη μετασκευή της συσκευής χωρίς έγκριση της εταιρείας

Webasto
n εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία από ανεκπαίδευτο

προσωπικό (όχι από ειδικό ηλεκτρολόγο).
n Αδόκιμη διάθεση μετά τη θέση εκτός λειτουργίας

1.6 Άδειες χρήσης λογισμικού
Το παρόν προϊόν περιέχει λογισμικό ανοικτού κώδικα.
Περαιτέρω σχετικές πληροφορίες (αποποίηση ευθύνης,
έγγραφη προσφορά, πληροφορίες άδειας χρήσης) παρέχονται
στη σελίδα Dashboard. Η σελίδα Dashboard είναι διαθέσιμη για
την προσπέλαση μέσω USB τύπου B στην εξής διεύθυνση:
http://192.168.123.123/groups/system

2 Ασφάλεια
2.1 Γενικά
Η μονάδα φόρτισης αναπτύχθηκε, κατασκευάστηκε, ελέγχθηκε
και τεκμηριώθηκε σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς
ασφαλείας και τις προδιαγραφές περιβάλλοντος.
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε από τεχνική άποψη άψογη
κατάσταση.
Βλάβες, οι οποίες υποβαθμίζουν την ασφάλεια ατόμων ή της
συσκευής, πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα από ειδικό
ηλεκτρολόγο σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Είναι πιθανό, η σηματοδότηση στην πλευρά του
οχήματος να διαφέρει από την παρούσα περιγραφή.
Για το λόγο αυτό πρέπει να μελετήσετε και να
λαμβάνετε πάντοτε υπόψη το εγχειρίδιο οδηγιών
χρήσης του εκάστοτε κατασκευαστή οχήματος.

2.2 Γενικές υποδείξεις ασφαλείας
n Επικίνδυνες υψηλές τάσεις στο εσωτερικό.
n Η μονάδα φόρτισης δεν διακόπτη ενσωματωμένο

διακόπτη δικτύου. Οι εγκαταστημένες στην πλευρά
του δικτύου προστατευτικές διατάξεις εξυπηρετούν
συνεπώς και την απομόνωση του δικτύου.

n Ελέγξτε τη μονάδα φόρτισης για εμφανείς ζημίες
προτού τη χρησιμοποιήσετε. Εάν διαπιστώσετε
ζημίες, μην χρησιμοποιήσετε τη μονάδα φόρτισης.

n Η εγκατάσταση, η ηλεκτρική σύνδεση και η θέση σε
λειτουργία της μονάδας φόρτισης πρέπει να
ανατεθούν αποκλειστικά σε ειδικό ηλεκτρολόγο.

n Μην αφαιρείτε το κάλυμμα του τμήματος
εγκατάστασης κατά τη λειτουργία.

n Μην αφαιρείτε σημάνσεις, προειδοποιητικά σύμβολα
ούτε την πινακίδα τύπου από τη μονάδα φόρτισης.

n Το καλώδιο φόρτισης επιτρέπεται να αντικαθίσταται
αποκλειστικά από ειδικό ηλεκτρολόγο σύμφωνα με
τις οδηγίες.

n Απαγορεύεται αυστηρά η σύνδεση άλλων συσκευών
στη μονάδα φόρτισης.

n Όταν δεν χρησιμοποιείται, φυλάσσετε το καλώδιο
φόρτισης στην προβλεπόμενη για το σκοπό αυτό
βάση και ασφαλίζετε το σύνδεσμο φόρτισης στη
μονάδα φόρτισης. Τυλίγετε το καλώδιο φόρτισης
χαλαρά γύρω από το περίβλημα έτσι ώστε να μην
έρχεται σε επαφή με το έδαφος.

http://192.168.123.123/groups/system
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n Φροντίζετε ώστε το καλώδιο και ο σύνδεσμος
φόρτισης να προστατεύονται από την κίνηση
οχημάτων επάνω από αυτά τα στοιχεία, τη σύσφιξη
και άλλους μηχανικούς κινδύνους.

n Εάν η μονάδα φόρτισης, το καλώδιο φόρτισης ή ο
σύνδεσμος φόρτισης έχουν υποστεί ζημίες,
ενημερώστε άμεσα το τμήμα σέρβις. Πάψτε να
χρησιμοποιείτε τη μονάδα φόρτισης.

n Προστατεύετε το καλώδιο και το σύνδεσμο φόρτισης
από την επαφή με εξωτερικές πηγές θερμότητας,
νερό, ακαθαρσίες και χημικές ουσίες.

n Η μονάδα φόρτισης Webasto Live μετρά για τους
σκοπούς του σέρβις του κύκλους σύνδεσης του
συνδέσμου φόρτισης και προβάλλει ύστερα από
10.000 κύκλους σύνδεσης μια υπόδειξη στην στην
επιφάνεια Web ότι οι επαφές σύνδεσης του
συνδέσμου φόρτισης πρέπει να ελεγχθούν από ειδικό
ηλεκτρολόγο ως προς την πιθανή φθορά. Εάν
διαπιστωθούν ενδείξεις φθοράς, πρέπει να
αντικατασταθεί το σχετικό καλώδιο φόρτισης από
ειδικό ηλεκτρολόγο με γνήσια ανταλλακτικά
Webasto.

n Μην προεκτείνετε το καλώδιο φόρτισης με καλώδιο
προέκτασης ή προσαρμογέα για το το συνδέσετε με
το όχημα.

n Αποσυνδέετε το καλώδιο φόρτισης μόνο από το
σύνδεσμο φόρτισης.

n Μην καθαρίζετε ποτέ τη μονάδα φόρτισης με
συσκευή καθαρισμού υψηλής πίεσης ή παρόμοιο
εξοπλισμό.

n Για τον καθαρισμό των υποδοχών βυσμάτων
φόρτισης κλείνετε την παροχή ηλεκτρικής τάσης.

n Το καλώδιο φόρτισης δεν πρέπει να υφίσταται
μηχανικές καταπονήσεις κατά την εφαρμογή.

n Βεβαιώνεστε ότι στη μονάδα φόρτισης μπορούν να
έχουν πρόσβαση αποκλειστικά άτομα που έχουν
μελετήσει τις παρούσες οδηγίες χειρισμού.

2.3 Υποδείξεις ασφαλείας για την
εγκατάσταση

n Η εγκατάσταση και η σύνδεση της μονάδας φόρτισης
πρέπει να ανατεθούν αποκλειστικά σε ανάλογο ειδικό
ηλεκτρολόγο.

n Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά το συνοδευτικό υλικό
συναρμολόγησης.

n Το σύστημα ασφαλείας Webasto Live βασίζεται σε μια
γειωμένη μορφή δικτύου, η οποία πρέπει να
διασφαλίζεται ανά πάσα στιγμή. Ο ειδικός
ηλεκτρολόγος πρέπει να το εξακριβώσει αυτό κατά
την εγκατάσταση.

n Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα φόρτισης σε περιβάλλον
με κίνδυνο έκρηξης (ζώνη Ex).

n Εγκαθιστάτε τη μονάδα φόρτισης κατά τρόπον ώστε
το καλώδιο φόρτισης να μην παρεμποδίζει τη
διέλευση.

n Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα φόρτισης σε περιβάλλον
με αμμωνία ή ατμόσφαιρα που περιέχει αμμωνία.

n Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα φόρτισης σε σημείο
όπου μπορεί να υποστεί ζημίες από πτώση
αντικειμένων (π.χ., τύμπανο καλωδίου ή ελαστικά).

n Η μονάδα φόρτισης ενδείκνυται για χρήση σε
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

n Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα φόρτισης κοντά σε
εγκαταστάσεις ψεκασμού νερού, όπως, π.χ.,
πλυντήρια αυτοκινήτων, συσκευές καθαρισμού
υψηλής πίεσης ή λάστιχα ποτίσματος κήπου.

n Προστατεύετε τη μονάδα φόρτισης από ζημίες, όπως
παγετός, χαλάζι κλπ.

n Η μονάδα φόρτισης ενδείκνυται για χρήση σε χώρους
χωρίς περιορισμό πρόσβασης.

n Προστατεύετε τη μονάδα φόρτισης από την απευθείας
έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Το ρεύμα φόρτισης
μπορεί να μειωθεί από υψηλές θερμοκρασίες ή να
διακοπεί υπό ορισμένες συνθήκες η διαδικασία
φόρτισης.

n Το σημείο τοποθέτησης της μονάδας φόρτισης πρέπει
να επιλεγεί κατά τρόπον που να αποτρέπεται η
πρόκληση ζημιών από την τυχαία σύγκρουση με
οχήματα. Εάν δεν είναι δυνατό να αποκλειστούν τυχόν
ζημίες, πρέπει να ληφθούν μέτρα προστασίας.

n Εάν η μονάδα φόρτισης υποστεί ζημίες κατά την
εγκατάσταση, πρέπει να τεθεί εκτός λειτουργίας.
Απαιτείται αντικατάσταση.

2.4 Υποδείξεις ασφαλείας για την
ηλεκτρική σύνδεση

n Λαμβάνετε υπόψη τις τοπικές νομικές απαιτήσεις για
τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, την πυροπροστασία,
τους κανονισμούς ασφαλείας και τις οδεύσεις
διαφυγής στο προγραμματισμένο σημείο
εγκατάστασης.

n Κάθε μονάδα φόρτισης πρέπει να προστατεύεται με
ανεξάρτητο διακόπτη προστασίας από ρεύματα
διαρροής και διακόπτη προστασίας αγωγών στην
εγκατάσταση σύνδεσης. Βλ. Βλέπε Κεφάλαιο 6.2,
"Κριτήρια για την ηλεκτρική σύνδεση" στη σελίδα
7.

n Πριν από την ηλεκτρική σύνδεση της μονάδας
φόρτισης εξακριβώνετε ότι δεν επικρατεί τάση στις
ηλεκτρικές συνδέσεις.

n Εξακριβώστε ότι χρησιμοποιείται το σωστό καλώδιο
σύνδεσης για τη σύνδεση του ηλεκτρικού δικτύου.

n Μην αφήνετε τη μονάδα φόρτισης με ανοικτό το
κάλυμμα εγκατάστασης χωρίς να την επιβλέπετε.

n Λάβετε υπόψη τυχόν δηλώσεις στο φορέα
εκμετάλλευσης του ηλεκτρικού δικτύου.

2.5 Υποδείξεις ασφαλείας για τη θέση
σε λειτουργία

n Η μονάδα φόρτισης επιτρέπεται να τεθεί σε
λειτουργία αποκλειστικά από ειδικό ηλεκτρολόγο.

n Η σωστή σύνδεση της μονάδας φόρτισης πρέπει να
ελεγχθεί πριν από τη θέση σε λειτουργία από ειδικό
ηλεκτρολόγο.

n Κατά τη θέση σε λειτουργία της μονάδας φόρτισης για
πρώτη φορά μην συνδέσετε κανένα όχημα.

n Πριν από τη θέση σε λειτουργία της μονάδας
φόρτισης ελέγξτε το καλώδιο φόρτισης, το σύνδεσμο
φόρτισης και τη μονάδα φόρτισης για εμφανή
ελαττωματικά σημεία ή ζημίες. Απαγορεύεται η θέση
σε λειτουργία μιας ελαττωματικής μονάδας φόρτισης
ή με ελαττωματικό καλώδιο φόρτισης/σύνδεσμο
φόρτισης.
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3 Περιγραφή της συσκευής

WCH000015A

Εικ. 1
Η μονάδα φόρτισης που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο
οδηγιών χειρισμού και εγκατάστασης είναι η συσκευή Webasto
Live. Η ακριβής περιγραφή της συσκευής αναγράφεται στην
πινακίδα τύπου της μονάδας φόρτισης.

3.1 Περιγραφή σύνδεσης διεπαφών
δεδομένων

1

2345

WCH000016A

Εικ. 2
Υπόμνημα

USB-A

Modbus (RS 485) εξωτερικό

Υποδοχή Micro SIM

RJ 45 (LAN)

USB-B

Όταν είναι ανοικτό το καπάκι, οι διεπαφές δεδομένων
βρίσκονται στην αριστερή πλευρά της περιοχής σύνδεσης.
Αυτή η περιοχή διαχωρίζεται από την περιοχή σύνδεσης
ενέργειας.

3.1.1 USB τύπου A
Σύνδεση σε λειτουργία Host για συσκευή USB για ενημέρωση
λογισμικού ή διαμόρφωσης. Αυτή η σύνδεση υποστηρίζει την
τροφοδοσία ρεύματος 5 V έως το πολύ 100 mA

3.1.2 Modbus
Για τη διευρυμένη διαχείριση ισχύος μπορεί να αποκατασταθεί
η σύνδεση δεδομένων με έναν ανώτερο μετρητή ενέργειας.
(Βλ. οδηγίες διαμόρφωσης online: https://webasto-
charging.com/documentation)

3.1.3 Υποδοχή κάρτας SIM για μόντεμ
Όταν απαιτείται αλλαγή του παρόχου GSM, παρέχεται η
δυνατότητα αφαίρεσης της κάρτας SIM από την υποδοχή
κάρτας SIM (εξαγωγή με τράβηγμα, χωρίς αυτόματη απόρριψη
με τη βοήθεια ελατηρίου) και εισαγωγής μιας εναλλακτικής
κάρτας SIM. Προϋποθέσεις για την εγκατάσταση της κάρτας
SIM:
n Συντελεστής μορφής 3FF (micro SIM)
n Υπηρεσία M2M χωρίς PIN, αποδεσμευμένος πάροχος

3.1.4 LAN
Σύνδεση της μονάδας φόρτισης στην υποδομή δικτύου στο
σημείο τοποθέτησης. Μέσω αυτής της σύνδεσης παρέχεται η
δυνατότητα διαμόρφωσης και ελέγχου της μονάδας φόρτισης
(προϋπόθεση: σύνδεση με το σύστημα Backend ή το τοπικό
σύστημα διαχείρισης ισχύος). Συνιστάται η χρήση ενός
καλωδίου δικτύου κατηγορίας 5e ή ανώτερης.

3.1.5 USB τύπου B
Σύνδεση σε λειτουργία Slave για τη σύνδεση USB με έναν
υπολογιστή για διαμόρφωση. Κατά τη σύνδεση με έναν
υπολογιστή, αυτή η σύνδεση USB λειτουργεί όπως μια διεπαφή
δικτύου, μέσω της οποίας μπορεί να προσπελαστεί η επιφάνεια
διαμόρφωσης Web.

(Βλ. οδηγίες διαμόρφωσης online: https://webasto-
charging.com/documentation).

3.1.6 WLAN
Ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκίνησης της
μονάδας φόρτισης παρέχεται η δυνατότητα σύνδεσης ενός
υπολογιστή με δυνατότητα WLAN ή μιας κινητής συσκευής με
το σημείο Hotspot της μονάδας φόρτισης (βλ. οδηγίες
διαμόρφωσης online: https://webasto-charging.com/
documentation)
Μέσω της έτσι αποκαθιστούμενης σύνδεσης μπορείτε να
προσπελαύνετε μόνο την επιφάνεια διαμόρφωσης.

3.1.7 Αγωγός ελέγχου (Control Pilot)

WCH000017A

Εικ. 3
Υπόμνημα

Modbus

Σύνδεση CP (σφιγκτήρας Push-in)

Στο καλώδιο φόρτισης υπάρχει, εκτός από τους αγωγούς
ενέργειας και ένας αγωγός δεδομένων που χαρακτηρίζεται ως
αγωγός CP (Control Pilot). Αυτός ο αγωγός (μαύρος – λευκός)

https://webasto-charging.com/documentation
https://webasto-charging.com/documentation
https://webasto-charging.com/documentation
https://webasto-charging.com/documentation
https://webasto-charging.com/documentation
https://webasto-charging.com/documentation
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χρησιμοποιείται για τη σύνδεση CP  στο σφιγκτήρα push-in.
Αυτό αφορά στην εγκατάσταση του γνήσιου καλωδίου
φόρτισης και στην αντικατάσταση του καλωδίου φόρτισης.

3.2 Περιγραφή σύνδεσης διεπαφών
ενέργειας

18
WCH000018A

Εικ. 4
Οι συνδέσεις του αγωγού σύνδεσης δικτύου επισημαίνονται με
την ένδειξη «IN». Οι 5 ακροδέκτες σύνδεσης αριστερά φέρουν
την επιγραφή L1/L2/L3/N/PE
Οι συνδέσεις του καλωδίου φόρτισης επισημαίνονται με την
ένδειξη «OUT». Οι 5 ακροδέκτες σύνδεσης φέρουν την
επιγραφή PE/N/L1/L2/L3

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Για να λύσετε τις συνδέσεις ενέργειας χρησιμοποιήστε
ένα μονωμένο πλακέ κατσαβίδι εισάγοντάς το στην για
το σκοπό αυτό προβλεπόμενη οπή ακριβώς επάνω από
το σφιγκτήρα push-in.

Όλες οι διαστάσεις σε mm.

3.3 Μετρητής ενέργειας
Με τον εγκαταστημένο συμβατό MID μετρητή ενέργειας
παρέχεται η δυνατότητα διεξαγωγής μιας μέτρησης
κατανάλωσης ενέργειας κατά τη φόρτιση με τη συσκευή
Webasto Live. Η ημερομηνία βαθμονόμησης του μετρητή
ενέργειας αναγράφεται στην πινακίδα τύπου της μονάδας
φόρτισης κάτω από το σήμα CE. Κατά τη χρήση του μετρητή
ενέργειας τηρείτε τις νομικές προδιαγραφές βαθμονόμησης της
εκάστοτε χώρας.

4 Παραδιδόμενος εξοπλισμός
Παραδιδόμενος εξοπλισμός Αριθμός

Μονάδα φόρτισης 1

Καλώδιο φόρτισης με σύνδεσμο φόρτισης 1

Συσκευή Dongle RFID 2

Σετ εγκατάστασης για επίτοιχη στερέωση:

n Ούπατ (8 x 50 mm, Fischer UX R 8) 4

n Βίδες (6 x 70, T25) 2

n Βίδες (6 x 90, T25) 2

n Ροδέλες (12 x 6,4 mm, DIN 125-A2) 4

n Βίδες (3 x 20 mm, T10) 2

n Βάση επίτοιχης στερέωσης 1

Παραδιδόμενος εξοπλισμός Αριθμός

n Δακτύλιος στήριξης καλωδίου, (ένας είναι
κομμένος)

2

Σετ εγκατάστασης καλωδίου φόρτισης:

n Προφυλακτήρας τσάκισης σπιράλ 1

n Δεματικό καλωδίου 1

n Σφιγκτήρας καλωδίου 1

n Βίδα (6,5 x 25 mm, T25) για τη στερέωση του
σφιγκτήρα καλωδίου

2

Οδηγίες χειρισμού και εγκατάστασης 1

5 Απαιτούμενα εργαλεία
Περιγραφή εργαλείων Αριθμός

Κατσαβίδι με πλακέ μύτη 0,5x3,5 mm 1

Κατσαβίδι Torx Tx25 1

Κατσαβίδι Torx Tx10 1

Δυναμόκλειδο (καταγραφόμενο εύρος 5-6 Nm, για
Tx25)

1

Δυναμόκλειδο (καταγραφόμενο εύρος 4-5 Nm, για
ανοικτό κλειδί SW29)

1

Μηχανικό δράπανο με τρυπάνι 8 mm 1

Σφυρί 1

Μετροταινία 1

Αεροστάθμη 1

Εργαλείο απογύμνωσης μόνωσης 1

Συσκευή μέτρησης εγκατάστασης 1

Προσομοιωτής EV με ένδειξη περιστρεφόμενου
πεδίου

1

Στρογγυλή λίμα 1

Συνδυασμένη πένσα 1

6 Εγκατάσταση και ηλεκτρική
σύνδεση

Λαμβάνετε υπόψη τις αναφερόμενες στην ενότητα Κεφάλαιο 2,
"Ασφάλεια" στη σελίδα 3 υποδείξεις ασφαλείας.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Εκτός από τις παρούσες οδηγίες χειρισμού και
εγκατάστασης, λαμβάνετε υπόψη και τηρείτε τους
τοπικούς κανονισμούς για τη λειτουργία, την
εγκατάσταση και το περιβάλλον.

6.1 Απαιτήσεις για την περιοχή
εγκατάστασης

Κατά την επιλογή του σημείου εγκατάστασης της μονάδας
Webasto Live πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής:
n Κατά την εγκατάσταση, η κάτω ακμή του συνοδευτικού

προτύπου συναρμολόγησης πρέπει να είναι σε ελάχιστη
απόσταση από το έδαφος. Η ελάχιστη απόσταση
αναφέρεται στην εικόνα στο Κεφάλαιο 8,
"Συναρμολόγηση" στη σελίδα 11.

n Όταν πρόκειται να εγκατασταθούν πολλές μονάδες
φόρτισης η μια δίπλα στην άλλη, η απόσταση μεταξύ των
επιμέρους μονάδων πρέπει να είναι τουλάχιστον 200 mm.

n Η επιφάνεια εγκατάστασης πρέπει να είναι συμπαγής και
σταθερή.
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n Η επιφάνεια συναρμολόγησης πρέπει να είναι απόλυτα
επίπεδη (διαφορά μεταξύ των επιμέρους σημείων
συναρμολόγησης το πολύ 1 mm).

n Η επιφάνεια εγκατάστασης δεν πρέπει να περιλαμβάνει
εύφλεκτα υλικά.

n τη συνήθη θέση στάθμευσης του οχήματος.
n τη θέση του βύσματος φόρτισης στο όχημα.
n μια κατά το δυνατό μικρή διαδρομή του καλωδίου από τη

μονάδα φόρτισης έως το όχημα.
n Δεν υπάρχει κίνδυνος κίνησης οχημάτων επάνω από το

καλώδιο φόρτισης.
n Πιθανές ηλεκτρικές συνδέσεις.
n Καμία παρεμπόδιση των πεζοδρόμων και των οδεύσεων

διαφυγής.
n Δεδομένη λήψη WLAN ή UMTS.
n Για τη βέλτιστη και απρόσκοπτη λειτουργία προστατεύετε

από την απευθείας έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία και
στη βροχή.

n Τήρηση των τοπικών κανονισμών, όπως κανονισμός
γκαράζ και κανονισμός πυροπροστασίας.

6.2 Κριτήρια για την ηλεκτρική
σύνδεση

Το μέγιστο διαμορφώσιμο ρεύμα φόρτισης αναγράφεται στην
πινακίδα τύπου της μονάδας φόρτισης. Η πινακίδα τύπου
βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της μονάδας φόρτισης.
Η διαθεσιμότητα ισχύος στην οικιακή σύνδεση καθορίζει το
μέγιστο επιτρεπτό ρεύμα φόρτισης. Ο ειδικός ηλεκτρολόγος
διεξάγει τις απαιτούμενες ρυθμίσεις στη διαμόρφωση.

(Βλ. οδηγίες διαμόρφωσης online: https://webasto-
charging.com/documentation)
Πριν από την έναρξη των εργασιών σύνδεσης αναθέστε σε
ειδικό ηλεκτρολόγο να ελέγξει τις σχετικές προϋποθέσεις.
Ανάλογα με την εκάστοτε χώρα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι
κανονισμοί των αρμόδιων αρχών, π.χ., η υποχρέωση δήλωσης
της εγκατάστασης μιας μονάδας φόρτισης.
Οι παρακάτω αναφερόμενες προστατευτικές διατάξεις πρέπει
να είναι σχεδιασμένες κατά τρόπον που η μονάδα φόρτισης να
απομονώνεται σε όλους τους πόλους από το δίκτυο σε
περίπτωση σφάλματος. Κατά την επιλογή των προστατευτικών
διατάξεων πρέπει να εφαρμόζονται οι εθνικές προδιαγραφές
εγκατάστασης και τα πρότυπα.

6.2.1 Διαστασιολόγηση των διακόπτη
προστασίας από ρεύματα διαρροής

Γενικά ισχύουν οι εθνικές προδιαγραφές εγκατάστασης. Εάν σε
αυτές δεν ορίζεται κάτι άλλο, κάθε μονάδα φόρτισης πρέπει να
προστατεύεται με κατάλληλο διακόπτη διαρροής έντασης (RCD)
με ρεύμα ενεργοποίησης ≤30 mA.
Ενδείκνυνται οι διακόπτες διαρροής έντασης RCD τύπου B ή
RCD τύπου A σε συνδυασμό με διάταξη επιτήρησης συνεχούς
ρεύματος διαρροής (RDC-DD) κατά το IEC 62955. Ένας
κατάλληλος διακόπτης RCD τύπου A με ενσωματωμένο
σύστημα επιτήρησης συνεχούς ρεύματος διαρροής είναι π.χ. ο
αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης τύπου DFS 4 A EV της
εταιρείας Doepke.
Το ονομαστικό ρεύμα διαρροής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30
mA. Όταν μια μονάδα φόρτισης προστατεύεται με διακόπτη
προστασίας από ρεύματα διαρροής τύπου B (RCD), κάθε
προηγούμενος διακόπτης προστασίας από ρεύματα διαρροής
πρέπει να είναι τύπου B ή να διαθέτει διάταξη ανίχνευσης
ρευμάτων διαρροής DC ακόμη και όταν δεν είναι
αντιστοιχισμένος με τη μονάδα φόρτισης.

6.2.2 Διαστασιολόγηση του διακόπτη
προστασίας αγωγών

Ο διακόπτης προστασίας αγωγών (MCB) πρέπει να πληροί τις
απαιτήσεις του προτύπου EN 60898. Η ενέργεια διόδου (I²t)
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 80 000 A²s.
Εναλλακτικά επιτρέπεται επίσης ένας συνδυασμός διακοπτών
προστασίας από ρεύματα διαρροής και αγωγών (RCBO) κατά
EN 61009-1. Για αυτόν το συνδυασμό διακοπτών προστασίας
ισχύουν επίσης οι προαναφερόμενες χαρακτηριστικές τιμές.

6.2.3 Συσκευή απομόνωσης δικτύου
Η μονάδα φόρτισης δεν διακόπτη ενσωματωμένο διακόπτη
δικτύου. Οι εγκαταστημένες στην πλευρά του δικτύου
προστατευτικές διατάξεις εξυπηρετούν συνεπώς και την
απομόνωση του δικτύου.

6.2.4 Διαστασιολόγηση διατομής του αγωγού
τροφοδοσίας

Ο ειδικός ηλεκτρολόγος καθορίζει τη διατομή αγωγού, βλ.
Κεφάλαιο 9, "Τεχνικά χαρακτηριστικά" στη σελίδα 12.
Η διατομή του αγωγού τροφοδοσίας εξαρτάται από:
n τη μέγιστη διαθεσιμότητα ισχύος της οικιακής σύνδεσης.
n το μήκος του αγωγού.

6.3 Εγκατάσταση
Βλ. επίσης Κεφάλαιο 8, "Συναρμολόγηση" στη σελίδα 11. Το
συνοδευτικό υλικό συναρμολόγησης προορίζεται για την
εγκατάσταση της μονάδας φόρτισης σε τοιχοποιία ή τοίχο από
σκυρόδεμα. Για την εγκατάσταση στο πέλμα βάσης, το υλικό
συναρμολόγησης περιλαμβάνεται στον παραδιδόμενο
εξοπλισμό του πέλματος βάσης.

ü Ο παραδιδόμενος εξοπλισμός έχει ελεγχθεί ως προς την
πληρότητά του.

u Λάβετε υπόψη τη θέση συναρμολόγησης στο σημείο
εγκατάστασης. Βλέπε Εικ. 8.

u Αποσπάστε το πρότυπο διάτρησης στη διάτρηση από τη
συσκευασία.

u Με τη βοήθεια του προτύπου διάτρησης σημαδέψτε τις
τέσσερις θέσεις των οπών στο σημείο εγκατάστασης. Βλέπε
Εικ. 8.

u Διανοίξτε οπές 4 x 8 mm στις επισημασμένες θέσεις.
u Συναρμολογήστε τη βάση για την επίτοιχη στερέωση με 2

ούπατ και 2 βίδες, 6 x 70 mm, T25 μέσω των επάνω οπών.
u Αφαιρέστε το κάτω κάλυμμα της περιοχής σύνδεσης της

μονάδας φόρτισης.

https://webasto-charging.com/documentation
https://webasto-charging.com/documentation
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Εικ. 5
u Αφαιρέστε τον προφυλακτήρα τσάκισης σπιράλ από την

περιοχή σύνδεσης της μονάδας φόρτισης και τοποθετήστε
τον μαζί με το υπόλοιπο συνοδευτικό υλικό.

u Για την εξωτερική τοποθέτηση, δημιουργήστε την εσοχή
για την τοποθέτηση του αγωγού τροφοδοσίας και του
αγωγού δεδομένων δικτύου στην πίσω πλευρά της
μονάδας φόρτισης στα προβλεπόμενα εύθραυστα σημεία
(κατά περίπτωση απογρεζώνετε τις ακμές θραύσης με
στρογγυλή λίμα).

u Περάστε τον αγωγό τροφοδοσίας και τον αγωγό
δεδομένων δικτύου μέσα από τις προβλεπόμενες για το
σκοπό αυτό διόδους και τοποθετήστε τη μονάδα φόρτισης
στην ήδη συναρμολογημένη βάση.

u Συναρμολογήστε τη μονάδα φόρτισης με 2 βίδες , 6 x 90,
T25 μέσω των οπών στερέωσης στην κάτω περιοχή
σύνδεσης.

Σύνδεση του καλωδίου φόρτισης
u Προωθήστε τον προφυλακτήρα τσάκισης σπιράλ με την

οπή χωρίς σπείρωμα μπροστά επάνω από το συνοδευτικό
καλώδιο φόρτισης.

u Περάστε το καλώδιο φόρτισης μέσα από τον ήδη
εγκαταστημένο σφιγκτήρα στεγανοποίησης.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Προσέξτε τη σωστή εφαρμογή του εκ των προτέρων
εγκαταστημένου λάστιχου στεγανοποίησης στο
σφιγκτήρα στεγανοποίησης.

u Σπρώξτε το καλώδιο φόρτισης ώστε να προεξέχει
τουλάχιστον 1 cm από την επάνω ακμή της περιοχής
σύσφιξης του σφιγκτήρα καλωδίου.

u Βιδώστε τον προφυλακτήρα τσάκισης σπιράλ για μερικά
βήματα του σπειρώματος στο σφιγκτήρα στεγανοποίησης.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Μην το βιδώσετε ακόμη σταθερά.

u Βιδώστε τον παρεχόμενο σφιγκτήρα καλωδίου στη σωστή
θέση στο καλώδιο φόρτισης.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Ο σφιγκτήρας καλωδίου διαθέτει δύο δυνατότητες
τοποθέτησης για τις παραλλαγές καλωδίου φόρτισης
11 kW και 22 kW.
Βεβαιωθείτε ότι η επιγραφή «11 kW installed» δεν είναι
ορατή σε έναν καθοδικό αγωγό φόρτισης 11 kW.

WCH000020A

22 kW

11 kW

Εικ. 6
u Εγκαταστήστε τον σφιγκτήρα καλωδίου στη σωστή θέση

συναρμολόγησης με τις παρεχόμενες αυτοκοχλιούμενες
βίδες Torx (6,5 x 25 mm) και σφίξτε με ροπή 5,5 Nm.
(Προσοχή: μην υπερστρέφετε τις βίδες).

u Ο σφιγκτήρας καλωδίου πρέπει να είναι επίπεδος όταν
βιδωθεί.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Διεξάγετε έλεγχο εφελκυσμού στο καλώδιο φόρτισης
για να εξακριβώσετε ότι αυτό δεν κινείται πλέον.

u Βιδώστε τώρα τον προφυλακτήρα τσάκισης σπιράλ με
ροπή 4 Nm στο σφιγκτήρα στεγανοποίησης.

u Συνδέστε με ένα πλακέ κατσαβίδι (3,5 mm) τα επιμέρους
άκρα αγωγού σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εικόνας
στο δεξιό μπλοκ σφιγκτήρα με την επιγραφή «OUT».

u Εισαγάγετε για το σκοπό αυτό το κατσαβίδι στη για το
σκοπό αυτό προβλεπόμενη οπή της ανακουφιστικής
ελατηριωτής διάταξης του μπλοκ σφιγκτήρα ανοίγοντας
έτσι το ελατήριο σύσφιξης.

u Εισαγάγετε τώρα τον επιμέρους αγωγό στην προβλεπόμενη
για το σκοπό αυτό οπή σύνδεσης του μπλοκ σφιγκτήρα
(κάτω οπή).

Καλώδιο
φόρτισης

Περιγραφή

Μπλε N

Καφέ L1

Μαύρο L2

Γκρι L3

Κίτρινο-
Πράσινο

PE

Μαύρο-Λευκό Αγωγός ελέγχου (CP)
u Στη συνέχεια βγάλτε και πάλι το κατσαβίδι και εξακριβώστε

με έλεγχο εφελκυσμού ότι οι επιμέρους αγωγοί έχουν
σφίξει σωστά και εντελώς.

u Συνδέστε το μαύρο/λευκό αγωγό ελέγχου (CP) στο
σφιγκτήρα (κατώτατη επαφή A). Βλέπε Κεφάλαιο 3.1.7,
"Αγωγός ελέγχου (Control Pilot)" στη σελίδα 5.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Πιέστε τη λευκή ελατηριωτή επαφή στη δεξιά πλευρά
της σύνδεσης προς τα κάτω ενώ εισάγετε εντελώς των
αγωγό ελέγχου.

u Εξακριβώστε με έλεγχο εφελκυσμού ότι ο αγωγός έχει
σφίξει σωστά και εντελώς.
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6.4 Η ηλεκτρική σύνδεση
u Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι δεν επικρατεί τάση στον αγωγό

τροφοδοσίας και ότι έχουν ληφθεί μέτρα ώστε να
αποκλείεται η επανενεργοποίηση.

u Ελέγξτε και εξασφαλίστε όλες τις απαραίτητες για τη
σύνδεση απαιτήσεις που προαναφέρονται στις παρούσες
οδηγίες

u Πάρτε τους δακτυλίους στήριξης διόδου καλωδίου από το
συνοδευτικό υλικό

u Περάστε το δακτύλιο στήριξης διόδου καλωδίου επάνω
από τον αγωγό τροφοδοσίας (υπόδειξη: φροντίστε ώστε το
βοήθημα εισαγωγής του δακτυλίου στήριξης στην
εγκαταστημένη κατάσταση να βρίσκεται στην πίσω πλευρά
της μονάδας φόρτισης, αλλά μην το τοποθετήσετε ακόμη
στη δίοδο του περιβλήματος)

u Εάν πρόκειται να συνδεθεί επίσης ένας αγωγός δεδομένων,
χρησιμοποιήστε το δεύτερο δακτύλιο στήριξης διόδου
καλωδίου και επαναλάβετε το προαναφερόμενο βήμα
εργασίας.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Για τη σύνδεση του αγωγού δεδομένων πρέπει να
τηρείται η ακτίνα καμπυλότητας του καλωδίου
δεδομένων. Κατά περίπτωση πρέπει να
χρησιμοποιείται ένα γωνιακό βύσμα ή γωνιακός
προσαρμογέας.

u Αφαιρέστε το χιτώνιο του αγωγού τροφοδοσίας. Βλ. Εικ. 4
u Κατά τη χρήση ενός άκαμπτου αγωγού τροφοδοσίας

λυγίστε τους επιμέρους αγωγούς λαμβάνοντας υπόψη τις
ελάχιστες ακτίνες καμπυλότητας κατά τρόπον ώστε να
καταστεί δυνατή η σύνδεση στους ακροδέκτες χωρίς
μεγάλη μηχανική καταπόνηση.

u Αφαιρέστε τη μόνωση των επιμέρους αγωγών σύμφωνα με
την απεικόνιση. (Υπόδειξη: αποφύγετε την πρόκληση
ζημιών στα χάλκινα σύρματα)

u Συνδέστε με ένα πλακέ κατσαβίδι (3,5 mm) τα επιμέρους
άκρα αγωγού σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εικόνας
στο αριστερό μπλοκ σφιγκτήρα με την επιγραφή «Power
In». (Υπόδειξη: τηρήστε κατά τη σύνδεση τη σωστή σειρά
σύνδεσης ενός δεξιόστροφου περιστροφικού πεδίου)

u Εισαγάγετε για το σκοπό αυτό το κατσαβίδι στη για το
σκοπό αυτό προβλεπόμενη οπή της ανακουφιστικής
ελατηριωτής διάταξης του μπλοκ σφιγκτήρα ανοίγοντας
έτσι το ελατήριο σύσφιξης.

u Εισαγάγετε τώρα τον επιμέρους αγωγό στην προβλεπόμενη
για το σκοπό αυτό οπή σύνδεσης του μπλοκ σφιγκτήρα
(κάτω οπή).

u Στη συνέχεια βγάλτε και πάλι το κατσαβίδι και εξακριβώστε
με έλεγχο εφελκυσμού ότι οι επιμέρους αγωγοί έχουν
σφίξει σωστά και εντελώς και να μην είναι εμφανή
ακάλυπτα χάλκινα σημεία.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Με πολλές μονάδες φόρτισης σε ένα κοινό κύριο
σημείο τροφοδοσίας ενέργειας: κίνδυνος
υπερφόρτωσης.

 Πρέπει να προβλεφθεί μια περιοδική εναλλαγή
φάσεων και να προσαρμοστεί στη διαμόρφωση
σύνδεσης της μονάδας φόρτισης. Βλ. οδηγίες
διαμόρφωσης online: https://webasto-charging.com/
documentation.

u Συνδέστε τον αγωγό δεδομένων στην προβλεπόμενη για το
σκοπό αυτό σύνδεση της περιοχής διεπαφής.

u Απομακρύνετε τυχόν ρύπους, όπως υπολείμματα μόνωσης
από την περιοχή σύνδεσης.

u Ελέγξτε και πάλι όλους τους αγωγούς ως προς τη σταθερή
εφαρμογή τους στον αντίστοιχο σφιγκτήρα.

u Τοποθετήστε τώρα τους δακτυλίους στήριξης διόδου
καλωδίου στη δίοδο περιβλήματος (υπόδειξη: φροντίστε
ώστε να μην δημιουργηθούν διάκενα).

6.5 Θέση σε λειτουργία για πρώτη
φορά

6.5.1 Έλεγχος ασφαλείας
Καταγράψτε τα αποτελέσματα ελέγχου και μέτρησης της θέσης
σε λειτουργία για πρώτη φορά σύμφωνα με τους ισχύοντες
κανόνες εγκατάστασης και τα ισχύοντα πρότυπα.
Ισχύουν οι τοπικοί κανονισμοί για τη λειτουργία, την
εγκατάσταση και το περιβάλλον.

6.5.2 Μέθοδος εκκίνησης
u Ανοίξτε την παροχή τάσης δικτύου:

– Η ακολουθία εκκίνησης δρομολογείται (διάρκεια έως 60
s).

– Η φωτοδίοδος ανάβει αρχικά για περίπου 30 s με
κόκκινο χρώμα και αναβοσβήνει στη συνέχεια με ρυθμό
δευτερολέπτου με κόκκινο-πράσινο-μπλε χρώμα.
(Κατάσταση λειτουργίας N1). Η επιτυχής διαδικασία
εκκίνησης τερματίζεται με ένα ακουστικό σήμα και μετά
η φωτοδίοδος ένδειξη της μονάδας φόρτισης γίνεται
μπλε ή κόκκινη. (Ανάλογα με την τοπική ηλεκτρική
εγκατάσταση). Βλέπε Καταστάσεις λειτουργίας.

u Διεξάγετε τη διαμόρφωση. Η μονάδα φόρτισης
διαμορφώνεται εκ των προτέρων από το εργοστάσιο με μια
βασική ρύθμιση. Για περαιτέρω ρυθμίσεις βλ. οδηγίες
διαμόρφωσης online στη διεύθυνση: https://webasto-
charging.com/documentation).

u Διεξάγετε τον έλεγχο θέσης σε λειτουργία για πρώτη φορά
και καταγράψτε τις τιμές μέτρησης στο πρωτόκολλο
ελέγχου. Ως σημείο μέτρησης χρησιμοποιείται ο σύνδεσμος
φόρτισης και ως βοηθητικό μέσο μέτρησης ένας
προσομοιωτής EV.

u Ελέγξτε τον εσωτερικό και τον εξωτερικό διακόπτη
προστασίας από ρεύματα διαρροής, βλ. Κεφάλαιο 6.5.3,
"Έλεγχος του εσωτερικού και του εξωτερικού διακόπτη
προστασίας από ρεύματα διαρροής" στη σελίδα 10.

u Ελέγξτε τη μονάδα φόρτισης σύμφωνα με τις ειδικές
προδιαγραφές εγκατάστασης, τα πρότυπα και τη νομοθεσία
της χώρας σας και καταγράψτε τις τιμές σε ένα
πρωτόκολλο ελέγχου εγκατάστασης.

u Ύστερα από επιτυχή έλεγχο, κλείστε την περιοχή σύνδεσης
με το προβλεπόμενο για το σκοπό αυτό κάλυμμα.
Χρησιμοποιήστε για το σκοπό αυτό τις βίδες 3 x 20 mm.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Υψηλές τάσεις
Κίνδυνος θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας. Κίνδυνος
σύγχυσης με τα στόμια αποστράγγισης.

u Βιδώστε τις βίδες μέχρι να εφαρμόσει η κεφαλή. Βλέπε Εικ.
5. Χρησιμοποιήστε για το σκοπό αυτό τις επισημασμένες
θέσεις οπών.

u Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης σε ένα όχημα.
– Ανάλογα με τις ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας, η

φωτοδίοδος αλλάζει από μπλε σε πράσινη. Βλέπε
Έλεγχος ταυτότητας στη μονάδα φόρτισης.

https://webasto-charging.com/documentation
https://webasto-charging.com/documentation


7 | Μεταφορά και αποθήκευση

10 / 15 5110584A II Webasto Live

6.5.3 Έλεγχος του εσωτερικού και του
εξωτερικού διακόπτη προστασίας από
ρεύματα διαρροής

Στάδιο διαδικασίας 1:
3 μέτρηση επαφής (L1-N-PE, L2-N-PE, L3-N-PE) των ρευμάτων
διαρροής AC για την ενεργοποίηση του εγκαταστημένου από
την πλευρά της εγκατάστασης διακόπτη RCD τύπου B και 3
μέτρηση επαφής (L1-N-PE, L2-N-PE, L3-N-PE) των ρευμάτων
διαρροής DC για την ενεργοποίηση των εγκαταστημένου από
την πλευρά της εγκατάστασης διακόπτη RCD τύπου B στις
επαφές στην υποδοχή χειρισμού των ελατηριωτών
σφιγκτήρων καλωδίου (επάνω μικρότερη οπή), όπου για
καθεμιά από τις συνολικά 6 μετρήσεις καταγράφονται ο χρόνος
ενεργοποίησης [ms] και το ρεύμα διαρροής ενεργοποίησης
[mA].
Αρχική κατάσταση για το στάδιο 2:
Όπως για το στάδιο 1, αλλά τώρα είναι συνδεδεμένος στο
καλώδιο φόρτισης ένας προσομοιωτής EV, ο οποίος
προσομοιώνει για τη μονάδα φόρτισης την κατάσταση C
(φόρτιση EV). Έτσι επικρατεί τάση στο καλώδιο φόρτισης και
συνεπώς στις υποδοχές μέτρησης του προσομοιωτή EV
(κλειστά ρελέ στη μονάδα φόρτισης)
Στάδιο διαδικασίας 2:
3 συνδεδεμένη στις υποδοχές μέτρησης του προσομοιωτή EV
μέτρηση (L1-N-PE, L2-N-PE, L3-N-PE) των ρευμάτων διαρροής
AC για την ενεργοποίηση του αισθητήρα και 3 συνδεδεμένη
στις υποδοχές μέτρησης του προσομοιωτή EV μέτρηση (L1-N-
PE, L2-N-PE, L3-N-PE) των ρευμάτων διαρροής DC για την
ενεργοποίηση του αισθητήρα, όπου για καθεμιά από τις
συνολικά 6 μετρήσεις καταγράφονται ο χρόνος ενεργοποίησης
[ms] και το ρεύμα διαρροής ενεργοποίησης [mA].
Στο στάδιο 2 δεν προσδιορίζεται οπωσδήποτε ότι ο
αισθητήρας αντιδρά πραγματικά «ταχύτερα» (δηλ., με
χαμηλότερο ρεύμα διαρροής AC ή DC ή μικρότερο χρόνο
ενεργοποίησης). Είναι πιθανό, στην περίπτωση αυτή να
αντιδράσει και ο διακόπτης RCD της πλευράς εγκατάστασης.
Στην περίπτωση αυτή παρέχεται η δυνατότητα ταυτόχρονης
διεξαγωγής και καταγραφής της μέτρησης 3 (L1-N-PE, L2-N-PE,
L3-N-PE) για τη σύνθετη αντίσταση βρόχου/το ρεύμα
βραχυκύκλωσης του διακόπτη προστασίας αγωγών στο
πλαίσιο του σταδίου 2.

7 Μεταφορά και αποθήκευση
Κατά τη μεταφορά λάβετε υπόψη τα όρια θερμοκρασίας για
την αποθήκευση. Βλέπε Τεχνικά χαρακτηριστικά.
Διεξάγετε τη μεταφορά μόνο σε κατάλληλη συσκευασία.
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WCH000025A

Εικ. 7

70

WCH000026A

Εικ. 8
Όλες οι διαστάσεις σε mm.
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9 Τεχνικά χαρακτηριστικά
ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Ο μονάδα φόρτισης δεν ενδείκνυται για τριφασικά δίκτυα IT.

Περιγραφή Δεδομένα

Ονομαστική τάση [V AC] 230 / 400 (Ευρώπη, βλ. μορφές δικτύου για λεπτομέρειες)

Ονομαστικό ρεύμα [A AC] 16 ή 32 (μονοφασικό ή τριφασικό)

Συχνότητα δικτύου [Hz] 50

Μορφές δικτύου TN / TT (1P + N + PE ή 3P + N + PE): P προς N = 230V AC, P προς P = 400V AC
IT (1P + N + PE): P προς N = 230V AC

Τάση εξόδου [V AC] 230 / 400 (Ευρώπη, βλ. μορφές δικτύου για λεπτομέρειες)

Μέγ. ισχύς φόρτισης [kW] 11 ή 22 (δίκτυο TN & TT, τριφασικό, ανάλογα με την παραλλαγή)
3,7 ή 7,4 (μονοφασικό, ανάλογα με την παραλλαγή – μπορεί να υπόκειται σε περιορισμό ανάλογα
με την εκάστοτε χώρα)

Κατηγορία ΗΜΣ Παρασιτική εκπομπή: κατηγορία B (οικιακοί χώροι, χώροι καταστημάτων, επαγγελματικοί χώροι)
Ατρωσία: βιομηχανικοί χώροι

Κατηγορία υπέρτασης III κατά το πρότυπο EN 60664

Κατηγορία προστασίας I

Προστατευτικές διατάξεις Ο διακόπτης προστασίας από ρεύματα διαρροής και διακόπτης προστασίας αγωγών πρέπει να
προβλεφθούν στην εγκατάσταση. Βλέπε Κεφάλαιο 6.2, "Κριτήρια για την ηλεκτρική σύνδεση" στη
σελίδα 7.

Ενσωματωμένος μετρητής
ρεύματος

Συμβατότητα MID, κατηγορία ακρίβειας B κατά EN50470-3/κατηγορία 1 κατά IEC62053-21

Τύπος στερέωσης Επίτοιχη εγκατάσταση και εγκατάσταση με επιδαπέδια βάση (σταθερή σύνδεση)

Τοποθέτηση καλωδίου Εξωτερική ή χωνευτή

Διατομή σύνδεσης Διατομή του αγωγού σύνδεσης (Cu) τηρουμένων των τοπικών προϋποθέσεων: 6 ή 10 mm² στα 16
A και 10 mm² στα 32 A.

Τεχνική σύνδεσης IEC 62196-1 και IEC 62196-2

Ακροδέκτες τροφοδοσίας,
αγωγός σύνδεσης [mm2]

n άκαμπτο (ελάχ.-μέγ.): 2,5 – 10
n εύκαμπτο (ελάχ.-μέγ.): 2,5 – 10
n εύκαμπτο (ελάχ.-μέγ.) με σωληνωτό ακροδέκτη: 2,5 – 10

Καλώδιο φόρτισης τύπου 2 έως 32 A/400 V AC κατά EN 62196-1 και EN 62196-2 Μήκος 4,5 m/7 m – ενσωματωμένος
συγκρατητήρας καλωδίου

Τάση εξόδου [V AC] 230 / 400

Μέγ. ισχύς φόρτισης [kW] 11 ή 22 (ανάλογα με την παραλλαγή)

Έλεγχος ταυτότητας n Συσκευή ανάγνωσης RFID: MIFARE DESFire EV1/MIFARE Classic (ISO 14443 A/B)
n «Plug & Charge» (ISO 15118)

Ένδειξη 8 RGB-LEDS Buzzer

Διεπαφές δικτύου n LAN (RJ45) – 10/100 Base-TX
n WLAN 802.11b/g - 54 Mbit/s

Κινητή τηλεφωνία Υποδοχή σύνδεσης για κάρτα micro SIM (συντελεστής μορφής 3FF/Micro-SIM), ενσωματωμένο
μόντεμ 4G (LTE)

Άλλες διεπαφές n Modbus (RS485) – Σφιγκτήρας Push-in
n USB 2.0 τύπου A και B

OCPP Έκδοση 1.6

Plug & Charge ISO 15118-1 / ISO 15118-2

Τοπική διαχείριση φορτίου έως 250 σημεία φόρτισης, δυναμικά, ρύθμιση με ακρίβεια φάσης

Βελτιστοποιημένη ηλιακή/
τιμολογιακή φόρτιση

υποστηρίζεται

Διαστάσεις (Π x Υ x Β) [mm] 225 x 447 x 116

Βάρος [kg] 4,4 - 6,8 (ανάλογα με την παραλλαγή)

Βαθμός προστασίας IP
συσκευής

IP54
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Περιγραφή Δεδομένα

Προστασία από μηχανικό
πλήγμα

IK08

Εύρος θερμοκρασίας
λειτουργίας [°C]

-25 έως +40 (χωρίς απευθείας έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία)

Εύρος θερμοκρασίας
αποθήκευσης [°C]

-25 έως +70

Επιτρεπτή σχετική
ατμοσφαιρική υγρασία [%]

5 έως 95 χωρίς συμπύκνωση

Υψόμετρο [m] μέγ. 2.000 (επάνω από την επιφάνεια της θάλασσας)

Ελεγμένα OCPP-Backend Allego, has.to.be, Fortum, Bouygyes, Virta, ChargeCloud, Ladenetz, ChargeIT, NTT, Driivz, new
motion, Vattenfall, Char.gy

RFID MODUL, Εύρος
συχνότητας / Ένταση πεδίου

13,56 MHz / - 14dBµA/m (3m)

WiFi (WLAN), Εύρος
συχνότητας [Μέγ. ισχύς
μετάδοσης]

2,4 GHz, Channel 1-13 (2.412 – 2.472 GHz)
[< 150 mW]

LTE FDD, Εύρος συχνότητας /
Ισχύς μετάδοσης [Μέγ. ισχύς
μετάδοσης]

B1 (Rx: 1920-1980 MHz, Tx: 2110-2170 MHz) / - 101,5 dBm (10m) B3 (Rx: 1805-1880 MHz, Tx:
1710-1785 MHz) / - 101,5 dBm (10m)
B5 (Rx: 869-894 MHz, Tx: 824-849 MHz) / - 101 dBm (10m) B7 (Rx: 2620-2690 MHz, Tx: 2500-2570
MHz) / - 99,5 dBm (10m)
B8 (Rx: 925-960 MHz, Tx: 880-915 MHz) / - 101 dBm (10m) B20 (Rx: 791-821 MHz, Tx: 832-862
MHz) / - 102,5 dBm (10m)
[< 200 mW]

UMTS / WCDMA, Εύρος
συχνότητας / Ισχύς
μετάδοσης [Μέγ. ισχύς
μετάδοσης]

B1 (Rx: 1920-1980 MHz, Tx: 2110-2170 MHz) / -110 dBm (10m)
B5 (Rx: 869-894 MHz, Tx: 824-849 MHz) / - 110 dBm (10m)
B8 (Rx: 925-960 MHz, Tx: 880-915 MHz) / - 110,5 dBm (10m)
[< 250 mW]

GSM, Εύρος συχνότητας /
Ισχύς μετάδοσης [Μέγ. ισχύς
μετάδοσης]

B3 (Rx: 1805-1880 MHz, Tx: 1710-1785 MHz) / - 109 dBm (10m)
B8 (Rx: 925-960 MHz, Tx: 880-915 MHz) / - 109 dBm (10m)
[< 2 W]
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10 Κατάλογος ελέγχου για την εγκατάσταση της μονάδας φόρτισης
Webasto

Μονάδα φόρτισης Webasto Live

Ισχύς φόρτισης 11 kW 22 kW 

Αριθμός σειράς

Αριθμός υλικού

Γενικά:

Η εγκατάσταση, η ηλεκτρική σύνδεση και η θέση σε λειτουργία της μονάδας φόρτισης πραγματοποιήθηκαν από ειδικό
ηλεκτρολόγο.

Τοπικές συνθήκες:

Η μονάδα φόρτισης έχει εγκατασταθεί σε περιβάλλον χωρίς κίνδυνο έκρηξης.

Η μονάδα φόρτισης έχει εγκατασταθεί σε σημείο, στο οποίο δεν μπορεί να υποστεί ζημίες από πτώση αντικειμένων.

Η μονάδα φόρτισης προστατεύεται από την απευθείας έκθεση στη βροχή και την ηλιακή ακτινοβολία για την αποφυγή
ζημιών.

Το σημείο της μονάδας φόρτισης έχει επιλεγεί κατά τρόπον που να αποτρέπεται η πρόκληση ζημιών από την τυχαία
σύγκρουση με οχήματα.

Έχουν ληφθεί υπόψη οι τοπικές νομικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, την πυροπροστασία, τους
κανονισμούς ασφαλείας και τις οδεύσεις διαφυγής.

Το καλώδιο φόρτισης δεν παρεμποδίζει τη διέλευση.

Το καλώδιο φόρτισης και ο σύνδεσμος φόρτισης προστατεύονται από την επαφή με εξωτερικές πηγές θερμότητας,
νερό, ακαθαρσίες και χημικές ουσίες.

Το καλώδιο και ο σύνδεσμος φόρτισης προστατεύονται από την κίνηση οχημάτων επάνω από αυτά τα στοιχεία, τη
σύσφιξη ή άλλους μηχανικούς κινδύνους.

Στον πελάτη/χρήστη έχει περιγραφεί ο τρόπος με τον οποίο το σύστημα Webasto Live απομονώνεται από την παροχή
τάσης μέσω των προστατευτικών διατάξεων της εγκατάστασης.

Απαιτήσεις για τη μονάδα φόρτισης::

Κατά την εγκατάσταση εγκαταστάθηκαν τα περιβλήματα καλωδίου για το καλώδιο ρεύματος και το καλώδιο
δεδομένων (μόνο στην έκδοση Live).

Η διάταξη προστασίας από τσάκισμα του καλωδίου φόρτισης έχει βιδωθεί στη μονάδα φόρτισης και η λαστιχένια
στεγανοποίηση έχει εγκατασταθεί σωστά στη διάταξη προστασίας.

Κατά την εγκατάσταση έχει εγκατασταθεί το κατάλληλο καλώδιο φόρτισης (11 kW ή 22 kW) για τη μονάδα φόρτισης
(σύμφωνα με την πινακίδα τύπου). Ο σφιγκτήρας καλωδίου για τον περιορισμό της καταπόνησης του καλωδίου
φόρτισης έχει εγκατασταθεί. Έχουν ληφθεί υπόψη οι προβλεπόμενες ροπές σύσφιξης. Το καλώδιο φόρτισης έχει
συνδεθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου οδηγιών χειρισμού.

Πριν από το κλείσιμο του καλύμματος έχουν αφαιρεθεί τα εργαλεία και τα υπολείμματα εγκατάστασης από τη μονάδα
φόρτισης.

Ο αριθμός σειράς της μονάδας φόρτισης έχει καταχωριστεί στην πύλη Online: https://webasto-charging.com

Πελάτης/εντολοδότης:

Τόπος: Υπογραφή:

Ημερομηνία:

Ειδικός ηλεκτρολόγος/εργολήπτης:

Τόπος: Υπογραφή:

Ημερομηνία:

https://webasto-charging.com
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Αυτό είναι το πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών. Η γερμανική γλώσσα είναι δεσμευτική.
Εάν λείπουν γλώσσες, μπορείτε να τις ζητήσετε. Ο αριθμός τηλεφώνου της εκάστοτε χώρας παρέχεται στο φυλλάδιο
σημείων σέρβις Webasto ή στην ιστοσελίδα της εκάστοτε αντιπροσωπείας Webasto της χώρας σας.

www.webasto.com

5110584A 

Webasto Charging-Hotline: +800-CHARGING (00800-24274464)

Webasto Thermo & Comfort SE
Postfach 1410
82199 Gilching
Germany

Company address:
Friedrichshafener Str. 9
82205 Gilching
Germany
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