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1 Про цей документ

1.1 Призначення цього документа
Документ застосовується лише до цієї зарядної станції EVSE (Terra 
AC), включно з її модифікаціями та варіанти, перелічені в пункті 7.1.
У документі надано інформацію, необхідну для виконання наступних 
завдань:

• Експлуатація зарядної станції EVSE

• Виконання основних завдань з техобслуговування

1.2 Цільова група

Документ призначений для власника зарядної станції EVSE.

Опис обв'язків власника наведено у розділі 3.2.

1.3 Історія змін

Версія Дата Опис

001 Березень 2020 р. Перша редакція

1.4 Мова

Мовою оригіналу інструкції, що міститься в цьому документі, є англійська. 
Решта мовних версій є перекладом оригінальних інструкцій

1.5 Ілюстрації

Не завжди можливо проілюструвати конфігурацію саме вашої зарядної станції 
EVSE. У цьому документі проілюстрована стандартна конфігурація 
обладнання. Ілюстрації використовуються тільки для інструктажу та опису 
обладнання.

1.6 Одиниці вимірювання

Використовуються одиниці метричної системи вимірювання (СІ). При 
необхідності в документі в дужках () або в окремих табличних стовпчиках 
вказуються інші одиниці вимірювання.

1.7 Типографічні позначення

Списки та послідовність процедур мають числові (123) або буквені (abc) 
позначення, якщо послідовність має значення.
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- Вимоги до персоналу щодо виконання  
процедури.

1.8 Порядок використання цього документа

1. Переконайтесь, що ви ознайомилися зі структурою та вмістом 
цього документа.

2. Прочитайте розділ щодо техніки безпеки та переконайтесь, що ви вивчили 
усі інструкції.

3. Виконуйте кроки із відповідних процедур у вірній 
послідовності.

4. Зберігайте документ у безпечному та легкодоступному місці. Даний 
документ входить до комплекту поставок зарядних станцій EVSE.

1.9 Загальні позначення та сигнальні слова.

Сигнальне слово Опис Позначка

Небезечно Порушення інструкції може призвести 
до отримання травми та летальному  
результату.

Попередження Порушення інструкції може призве-
сти до отримання травми.

Обережно Порушення інструкцій може призве-
сти до пошкодження зарядної станції

EVSE або майна.

Примітка У примітці вказана додаткова 
інформація, наприклад,для 

забезпечення виконання кроків.

Див. розділ 1.10.

Див. розділ 1.10.

- Інформація щодо допоміжних 
матеріалів необхідних для 
виконання процедури.

- Інформація щодо допоміжного 
обладнання, необхідного для 
виконання процедури.

- Інформація щодо запчастин,  
необхідних для виконання процедури

- Загальні правила з техніки безпеки 
при виконанні процедури.

- Інформація щодо стану зарядної 
станції EVSE перед початком 
виконання процедури.
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- Переконайтесь, що зарядна станція  
EVSE від’єднана від джерела живлення.

Сигнальнеслово Опис Позначка

- Вимоги до электротехнічних знань 
регламентуються місцевими 
нормами.

Примітка: Можливо, що не усі позначення чи сигнальні слова додані 

доцьогодокументу.

1.10 Спеціальні позначення для попередження та  
небезпеки

Позначка Тип небезпеки

Загальна небезпека

Небезпечна напруга,ризик ураження електричним 
струмом

Ризик защемлення або роздроблення частини тіла

Обертові елементи, здатні викликатиризик  
потрапляння в них одягу або частини тіла

Примітка: Можливо, що не усі позначення чи сигнальні 
слова додані до цього документу.

1.11 Супутня документація

Найменування документа Цільова група

Технічна специфікація продукту  

Посібник з монтажу

Усі цільові групи 

Кваліфікований інженер з мон-
тажу обладнання

Посібник користувача Власник
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Найменування документа Цільова група

Посібник з обслуговування Кваліфікований сервісний інженер

Декларація відповідності (СЕ) Усі цільові групи

1.12 Виробник та контактні дані

Виробник
ABB EV Infrastructure 
Heertjeslaan 6

2629 JG Delft  
Нідерланди

Контактні дані

Місцевий предстваник може надати вам технічну консультацію на ваші 
питання, пов'язані із зарядною станцієюEVSE.

Контактні дані ви можете знайти за посиланням:https://new.abb.com/

1.13 Скорочення

Скорочення Визначення

AC Змінний струм

CAN Локальна контролерна мережа

CPU Центральний процесорний пристрій

DC Постійний струм

EMC Електромагнітна сумісність

ЕТ Електротранспорт

EVSE Зарядна станція для електротранспорту

MiD Директива щодо вимірювального обладнання

NFC Зв’язок малого радіусу дії

NoBo Уповноважений орган

OCPP Протокол відкритої зарядної точки

PE Захисне з’єднання

СИЗ Засоби індивідуального захисту

RFID Радіочастотна ідентифікація

Примітка: Можливо, що не всі скорочення додані в даний 
документ.
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1.14 Термінологія

Термін Визначення

Мережевий 
операційний центр  
виробника

Технічні засоби виробника для віддаленої перевірки
коректності роботи EVSE

Шафа Корпус EVSE з розташованими всередині нього
компонентами

Підрядник Третя сторона, найнята власником або оператором
об'єкта для виконання інженерних, будівельних та
електромонтажних робіт

Постачальник 
електроенергії

Підприємство, яке несе відповідальність за 
транспортування та розподілення електроенергії

Місцеві норми Усі правила, які застосовуютьсядо EVSE протягом

усьоготермінуексплуатаціїEVSE. Місцевінормитакож
включаютьнаціональнізаконита регламенти.

Протокол відкритої 
зарядної точки

Відкритий стандарт зв'язку із зарядними станціями

Власник 

Оператор об’єкта

ЗаконнийвласникEVSE

Користувач

Організація, що відповідає за повсякденне

керування EVSE. Оператор об'єкта не повинен бути 
власником.

Користувач, що використовує обладнання EVSE для

заряджання.

Примітка: Можливо, не всі терміни потрапили до даного
документа.
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1.15 Вказівки щодо розташування у просторі

A. Лицьова сторона: обличчям до  
EVSE при нормальному  
використанні

B. Ліва сторона 
C Права сторона  
D Задня сторона

X. Ось X (додатне
направленняправоруч)

Y. Ось Y (додатне
направленнявперед)

Z. Ось Z (додатне
направленнявгору)

Z

Y X

B
D

A
C



Опис

12 BCM.V3Y00.0-UA| 001

XXX

A
G

B

xxxx
Certification Number: xxx-XXXXXXX XXXXX

H  

I

C J

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SN: xxxxxx-xxx-xxxx-xxxxx

PN: xxxxxxxxxx

D Xxxxx xxxxx Weight xxx Kg

K

xxxxxx-xxx-xxxx-xxxxx L

E
M

XXXXX XXXXX XX

xxxx x xxxxx

xxxxxxx    xxxxxxx

N

F

xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx

Xxxx xxx xxxxxxxxx xxx

Xxxx x xxxxx xxxxxx

IPXX
xxxxxxxxx xxx xx xxx,  
xxxxXX xxxxxxxxx,  
xxx Xxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxx www.abb.com O

2 Опис

2.1 Короткий опис

EVSE (Terra AC) —це зарядна станція змінного струму, яку можна 
використовувати для заряджання ЕТ. Terra AC може забезпечити 
індивідуальне, інтелектуальне та мережеве зарядне рішення для вашої 
компанії або дому. EVSE може підключатися до Інтернету через мережу GSM, 
WiFi або LAN.

2.2 Цільове використання

Зарядна станція EVSE призначена для заряджання ЕТ від мережі змінного струму. EVSE 
призначенадля використання всередині чи зовні приміщення.
Технічні характеристики EVSE повинні відповідати параметрам електромережі, 
умовам навколишнього середовища та ЕТ. Див. розділ 7.
Використовуйте EVSE лише з аксесуарами, які надаються виробником
або відповідають місцевим нормам. Для підключення EVSE до 
електромережі змін. струму передбачається використання нероз'ємного
з'єднання згідно з застосовниминаціональними нормами.

Небезпечно:

Загальна небезпека

описане у  
летального

• Використання EVSE порушуючи призначення,
відповідних документах, може призвести до
результату, травми чи пошкодженню майна.

• Використовуйте EVSE тількиза призначенням.

2.3 Інформаційна табличка

http://www.abb.com/
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A. Виробник

B. Серійний номер  
C Артикул EVSE
D. Найменування продукта

E. Паспортні значення EVSE 
F Адресавиробника
G Знак відповідності СЕ

H Знак відповідності MiD та  
номер Nobo

I. Номер сертифікату MiD
J. Контрольна сума програмного 

забезпеченняMiD
K. Штрих-код із серійним номером 

EVSE
L. Штрих-кодз артикуломвиробу  

EVSE
M. Клас захисту EVSE від  

зовнішнього впливу
N. Посилання на посібник

Примітка: Наведені на малюнку дані є лише прикладом. Щоб 
ознайомитися із відповідними даними, знайдіть типову таблицю на 
вашій зарядній станції 2.4.2.

2.4

2.4.1

Огляд

Огляд системи

A. EVSE

B. Підключення до електромережі 
змінного струму

C. ЕТ
D. Місце паркування

E Картка RFID чи смартфон
F. Споруда на яку
встановлюється зарядна
станція
G. Кабель для заряджання ЕТ

Частина Призначення

EVSE Див. розділ 2.2.

Споруда Використовується для установки
EVSE на  стаціонарному місці.

A B

E

F

G

D C
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Частина Призначення

Підключення до електромережі Для постачання в EVSE живлення

Кабель для заряджання ЕТ Для заряджання ЕТ від EVSE

ЕТ транспортний засіб, який заряджають

Місце паркування

Картка RFID чи смартфон

Місце розміщення ЕТ на час сесії  
заряджання

Для авторизації та використання EVSE

2.4.2 Огляд зарядної станції EVSE, зовні

для заряджання ЕТ
B. Отвори для підключення 

інтелектуального 
лічильника

C. Отвір для підключення 
кабелю Ethernet

D. Отвір для підключення 
кабелю живлення.

E. Світлодіодні індикатори

A Роз’єм для підключення кабелю F

Частина Призначення

Роз'ємдля підключення Для підключення кабелю до ЕТ  
кабелюдля зарядкиЕТ

Отвір Отвір для вводу кабелюдо EVSE

Кришка шафи
G. Корпус
H. RFID-зчитувач
I. Етикетка (таблиця)

G

F

H

I
E

A

B C D
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Частина Призначення

Світлодіодні індикатори Для відображеннястану EVSE та сесії заряджання.

Див. розділ2.6.1.

Кришка шафи Для запобіганнядоступу користувачадо монтажнихта 
обслуговуванихкомпонентівEVSE

Корпус

RFID-зчитувач

Для запобіганнядоступу некваліфікованихосібдо 
внутрішніхкомпонентівEVSE

Для санкціонування початку або завершення

Етикетка (Таблиця)

сесії заряджання за допомогою RFID-картки

Відображає ідентифікаційнідані EVSE.

Див.розділ2.3.

2.4.3 Огляд зарядної станції EVSE, зсередини

техобслуговування
A Кришка люку для D

B Порт для підключенняEthernet E  
C Слот під Nano-SIM-картки

Частина Призначення

Порт для підключення 
інтелектуальноголічильника
Клемна колодка для
підключенняджерела
змінного струму

F Клемна колодка для підключення
кабелючи розетки  для
заряджання ЕТ

Кришка люку для
техобслуговування

Порт для підключення  
Ethernet

Для запобігання доступу до електричних 
компонентів EVSE

Використовується для підключення
кабелю Ethernet

C

A B

D

E

F
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A

Частина Призначення

Слот під Nano-SIM-картки Для підключення EVSE до Інтернетмережі
3G/4G

Порт для підключення 
інтелектуального
лічильника

Клемна колодка для
підключення джерела 
змінного струму

Клемна колодка для
підключення кабелю для
заряджання ЕТ

Використовується для підключеннякабелів
Modbus RTU - RS485

Використовується для підключения кабелю
живлення змінним струмом від електромережі

Використовується дляпідключеннякабелю ЕТ чи
розетки

2.5

2.5.1

Опції

Дисплей

A Дисплей

Кабель для заряджання ЕТ, тип 22.5.2
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A

2.5.3 Розетка, тип 2

A. Розетка

Розеткадля підключення кабелю для заряджання ЕТ, тип 2, з кришкою чи без
неї.

2.5.4 Кабель для зарядки ЕТ, тип 1

2.5.5 Система керування навантаженням
Система керування навантаженням гарантує уникненнянадлишку наявної 
потужності будівлі чи споруди. Частина мережі, розрахована на підключення
декількох приладів, завжди оснащена гранично допустимою потужністю.

Тому дуже важливо, щоб поточне споживання підключених до цієї мережі
пристроїв залишалося нижче за гранично допустимий рівень. 

Система керування навантаженням запобігає перевищенню потужності
електромережі та можливому знеструмленню через спрацьовування захисту
по перевантаженню. 

У разі перевищення поточного рівня навантаження допустимої межі Terra AC 
призупинить сеанс заряджання. 

Сеанс заряджання відновлюється при вивільненні потужності електромережі.

Водночас система управління навантаженням забезпечує оптимальне
розподілення поточної доступної потужності.
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2.6

2.6.1

Елементи керування

Світлодіодні індикатори

А.   Індикатор помилки
В.   Індикатор зарядження
С. Індикатор виявлення кабелю та

автомобіля, а також авторизації
автомобіля

Таблиця 1: Індикатор помилки

D. Індикатор підключення до 
Інтернету

E. Індикатор
увімкнення/вимкнення EVSE

Стан індикатора СтанEVSE

Світиться Помилка

Не світиться Помилка відсутня

Таблиця 2: Індикатор заряджання

Стан індикатора СтанEVSE

Світиться ЕТ повністю заряджений або 
зупинка заряджання

Не світиться Не заряджається

Блимає Йде заряджання

A

B

C

D

E
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Таблиця 3: Індикатор виявлення кабелю та автомобіля, а також авторизації
автомобіля

Стан індикатора Стан EVSE

Світиться

Не світиться

Автомобіль підключено. Підключення
дозволено.

Автомобіль не підключено

Блимає Автомобіль підключено,
очікування дозволене

Таблиця4: Індикатор підключеннядо Інтернету

Стан індикатора Стан EVSE

Світиться Підключений до мережі Інтернет

Не світиться Не підключенийдо мережі Інтернет

Блимає Інтернет-з’єднання встановлене

Таблиця 5: Індикаторувімкнення/вимкнення EVSE

Стан індикатора Стан EVSE

Світиться EVSE увімкнена

Не світиться EVSE вімкнена

Блимає Налаштування EVSE.
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1.

3 Техніка безпеки

3.1 Відповідальність

Виробник не несе відповідальності перед покупцем EVSE або перед третіми
особами за збитки, витрати, втрати чи збитки, завдані покупцем або третіми
особами у разі порушення будь-якою цільовою групою, згаданою у 
відповідних документах, таких правил:

• Порушенняінструкційіз відповіднихдокументів. розділ 1.11.

• Неправильневикористанняабо використанняне за призначеннямзарядної
станціїEVSE.

• Внесеннязміндо EVSE можливе лишев тому випадку, якщо вони затверджені
виробникому письмовому вигляді.

Конструктивне виконання зарядної станції EVSE дозволяє підключитися до неї
та передавати інформацію та дані через мережевий інтерфейс. Власник несе
повну відповідальність за забезпечення та безперервність забезпечення
безпечного з'єднання між EVSE та мережею власника або якоюсь іншою
мережею.

Власник зобов'язується використовувати та підтримувати відповідні засоби
(наприклад, встановлювати брандмауери, використовувати систему 
аутентифікації, шифрування даних та антивірусні програми чи інші засоби
кіберзахисту) для захисту EVSE, мережі, її системи та інтерфейсу від будь-яких
порушень безпеки, несанкціонованогодоступу, втручання, атак , витоку
та/або викрадення даних або інформації.

Виробник не несе відповідальності за збитки та/або збитки, зумовлені такими 
порушеннями безпеки, несанкціонованим доступом, втручанням, атаками, 
витоком та/або викраденням даних чи інформації.

3.2 Обов’язки власника

Попередні вимоги

Власник— це особа, яка використовуєзарядну станціюEVSE з комерційноюабо
діловою метою від свого іменіабо передає її в користуваннятретійособі. У процесі
експлуатації станції власникнесе юридичнувідповідальністьза захист
користувача, працівниківчи третіх осіб. Власникповинен виконуватитакі
інструкції:

• Вивчити та забезпечитивиконання місцевих норм.

• Виявитинебезпеку (в рамках оцінки ризику), виходячи із робочих умов на 
об'єкті.

• ЕксплуатуватиEVSE із встановленими захиснимипристроями.

• Після монтажу або технічного обслуговування переконайтеся, що всі захисні
пристрої встановлені.

• Скласти план дій у надзвичайних ситуаціях для інструктажулюдей у разі
виникненнятаких ситуацій.
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• Упевнитися, що всі працівники та треті особи мають право працювати з 
електроустановками з високим рівнем напруги та струму з належним
допуском відповідно до вимог законодавства.

• Переконайтеся, що навколо EVSE достатньо вільного простору для 
безпечного обслуговування та монтажу станції.

• Призначити оператора, відповідального за безпеку експлуатації EVSE та 
координацію всієї роботи, якщо власник не взяв на себе ці обов'язки.

3.3 Засоби індивідуального захисту

Позначка Опис

3.4 Загальні інструкції з техніки безпеки

• Даний документ, супутні документи та включені до них попередженняне 
звільняють вас від необхідності керуватися здоровим глуздом під час роботи з 
EVSE.

• Виконуйте тількі ті процедури, які вказані у супутніх документах, та на 
виконання яких ви маєте право.

• Дотримуйтесь місцевих норм та інструкцій у цьому посібнику. Якщо
місцеві норми суперечать інструкціям у цьому посібнику, місцеві норми
мають переважну силу.

Якщо і в тій мірі, в якій це дозволено законодавством, у разі невідповідності
чи суперечності між будь-якими вимогами чи процедурами, які містяться в
цьому документі, та місцевими нормами, необхідно керуватися більш
суворими заходами.

3.5 Інструкції з техніки безпеки під час використання

• Заборонено використовувати EVSE та слід негайно зв’язатися з
виробником у таких випадках:

Захисні окуляри

Спецвзуття

Захисніперчатки

Захиснийодяг
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•

• Якщо на корпусі є пошкодження .

• Кабель для заряджання ЕТ або конектор пошкоджені.

• У разі удару блискавки в зарядну станцію EVSE.

• У разі інциденту чи пожежі у EVSE чи біля неї.

• Потрапляння води до EVSE.

3.6 Інструкція з техніки безпеки під час чистки або 

техобслуговування

Попередні вимоги

• Під час чищення або техобслуговування станції сторонні особи повинні
знаходитися на безпечній відстані.

• Якщо для очищення або технічного обслуговування необхідно зняти
захисні пристрої, відразу після завершення відповідної операції їх
необхідно встановити на штатні місця.

• Надягайте відповідні засоби індивідуального захисту Див.розділ 3.3.

3.7 Позначки на EVSE

Позначка Тип небезпеки

Загальна небезпека

Небезпечна напруга, ризик ураження електричним 
струмом

Ризик защемлення чи роздроблення частин тіла

Обертові елементи, що можуть викликати ризик 
потрапляння одягу чи частини тіла

PE



Техніка безпеки

BCM.V3Y00.0-UA| 001 23

Позначка, що попереджає про те що, перед 
установкою EVSE потрібно вивчити відповідні 
посібники.

Відходи електричного та електронного обладнання

Позначка Тип небезпеки

Примітка: Можливо, що не всі символиє на зарядній станціїEVSE.

3.8 Утилізація зарядної станції чи її компонентів

• Утилізаціякомпонентів, пакувального матеріалу або EVSE виконується
відповідно до місцевих норм.
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• Мобільний пристрій з мобільним застосунком

4 Експлуатація

4.1 Підготовка до використання

1. Призначте оператора об'єкта та інженера з монтажу, якщо ці обов'язки не 
входять до ваших обов'язків.

2. Переконайтеся,що обладнання встановлено та введено в експлуатацію за 
інструкціями з посібника по монтажу.

3. Скласти план дій у надзвичайнихситуаціях для інструктажулюдей у разі
виникненнятаких ситуацій.

4. Не допускайте захаращення простору навколо обладнання. Передбачте місце
для прибирання снігу або інших об'єктів.Зверніться до вимог щодо розміщення

обладнання Див. розділ 7.5.3.

5. Переконайтеся, що обладнання обслуговується належним чином. 
розділ 5.

4.2 Увімкнення зарядної станції EVSE в мережу

1. Увімкніть вимикач, який подає живлення на EVSE.

Попередження: 

Небезпечна напруга

• Будьте обережні під час роботи з електрикою.

• Починається подача електроживлення.

• Запускається серія самоперевірок, щоб переконатися у
правильності роботи та кібербезпеці EVSE.

• При виявленні проблеми в EVSE загоряється індикатор помилки. Код
помилки відображається у мобільному застосунку. Коди помилок вказані
у розділі 6.4.

4.3 Підключення EVSE до мобільного застосунку

Попередні вимоги

Процедура
1. PIN вказаний на упаковці карткиRFID.

• PIN складається з 8 символів.

• Необхідновраховувати регістр літер.

2. Завантажте застосунок ChargerSync з Play Store чи App Store.
3. Запустіть мобільний застосунок.
4. Виконайте вказівки, що відображаються в мобільному застосунку.
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4.4

4.4.1

Запуск сеансу заряджання

EVSE із зарядним кабелем

Обережно: Не виймайте зарядний кабель з роз’єму ЕТ під час 

зарядки. Існує небезпека пошкодження роз’єму ЕТ.

Примітка: Світлодіодні індикатори показують стан сеансу 

заряджання.

1. Виймітькабель для заряджанняЕТ із корпусу станції.

2. Використовуйте вашу картку RFID або мобільний застосунок, щоб
санкціонувати використання EVSE.

Запускається процес санкціонування підключення до EVSE.

3. Підключіть кабель для заряджання ЕТ до гнізда

ЕТ. ЕТ заряджається від EVSE.

4.4.2 EVSE із розеткою

Обережно: Не виймайте зарядний кабель з роз’єму ЕТ під час 

зарядки. Існує небезпека пошкодження роз’єму ЕТ.

Примітка: Світлодіодні індикатори показують стан сеансу 

заряджання.

1. Підключіть кабель для заряджання ЕТ до гнізда ЕТ.

2. Скористайтеся своєю карткою RFID або мобільним застосунком, щоб
санкціонувати використання EVSE.

Запускається процес санкціонування підключення до EVSE.

3. Підключіть кабель для заряджання ЕТ до 

розетки ЕТ. ЕТ заряджається від EVSE.

4.5

4.5.1

Зупинка сесії заряджання

EVSE із зарядним кабелем

Обережно: Не виймайте зарядний кабель з роз’єму ЕТ під час 

зарядки. Існує небезпека пошкодження роз’єму ЕТ.

Примітка: При вимкненні кабелю для заряджання ET під час сесії заряджання
EVSE автоматично відключає подачу електроживлення. Це призведе до 
зупинення всіх зарядних операцій.
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1. Оберітьодин із двох способів завершеннясеансу заряджання.

• Дочекайтеся завершення сеансу заряджання.

• Мобільний застосунок сигналізує,що ЕТ повністю заряджений.

• Світиться індикатор заряджання.

• При наявності на EVSE дисплея на ньому відображається, 
що ЕТ повністю заряджений.

Після завершення сеансу заряджанняEVSE автоматично вимикає подачу 
живлення.

• За допомогою своєї картки RFID та мобільного застосунку 
санкціонуйте завершеннявикористанняEVSE. Запускається
процедура санкціонування відключеннявід ЕТ.

1. Виймітькабель для заряджанняз роз'єму ЕТ.
2. Намотайте кабель для заряджання ЕТ на корпус станції Див. розділ 4.6.

4.5.2 EVSE з розеткою

Обережно: Не виймайте зарядний кабель з роз’єму ЕТ під час 

зарядки. Існує небезпека пошкодження роз’єму ЕТ.

Примітка: При вимкненні кабелю для заряджання ET під час сесії заряджання
EVSE автоматично відключає подачу електроживлення. Це призведе до 
зупинення всіх зарядних операцій.

1. Оберітьодин із двох способів завершеннясеансу заряджання.

• Дочекайтеся завершення сеансу заряджання.

• Мобільний застосунок сигналізує,що ЕТ повністю заряджений.

• Світиться індикатор заряджання.

• При наявності на EVSE дисплея на ньому показується, що
ЕТ повністю заряджений.

Після завершення сеансу заряджанняEVSE автоматично вимикає подачу 
живлення.

• За допомогою своєї картки RFID та мобільного застосунку
санкціонуйте завершеннявикористанняEVSE. Запускається
процедура санкціонування відключеннявід ЕТ.

1. Виймітькабель для заряджанняз розетки ЕТ.
2. Виймітькабель для заряджанняЕТ із роз'єму EVSE.
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4.6 Укладання зарядного кабелю

1. Намотайте кабель для заряджання ЕТ 
на корпус станції.
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• Засіб для чищення. Див. розділ 7.9.

• Неабразивнийматеріал. Див. розділ 7.9.

5 Технічне обслуговування та чистка

5.1

Процедура

План-графік техобслуговування

Задача Частота

Очищеннякришкишафита 4 місяці
корпусу зарядної

станціїEVSE.

Див. розділ 7.9.

Огляньте шафу щодо Перед кожним викорис-
пошкоджень. танням

Огляньте зарядний кабель Перед кажним викорис-
ЕТ або розетки та танням

З’єднувач.

Див. розділ5.3.

Див. розділ5.3.

5.2 Чистка шафи

Попередні вимоги

Небезпечно:

Небезпечна напруга
• Не використовуйте струмені води під високим тиском. Вода може

проникнутиу шафу зарядної станції.

Примітка: При встановленні EVSE у корозійне середовище на точках 
зварювання можливе виникненняповерхневої іржі. Ризик порушення
цілісності шафи відсутня. Нижче наведено процедуру видалення іржі.

Процедура
1. Видаліть грубі забруднення водою з низьконапірного водопроводу.
2. Нанесіть розчин засобу для чищення на шафу і дайте йому вбратися.
3. Видаліть забрудненнявручну. Використовуйте неабразивні матеріали.

Обережно: Не використовуйтеабразивніматеріали.

4. Змийте забруднення водою з низьконапірного водопроводу.

5. При необхідності нанесіть на передню частину шафи віск, щоб
забезпечити додатковий захист та блиск.

6. У разі виникнення іржі та, щоб уникнути її повторного виникнення в 
майбутньому, нанесіть антикорозійний ґрунт. Зверніться до виробника за 
інформацією про технічні характеристики та інструкції.
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5.3 Перевірка шафи

1. Перевірте шафу на предмет пошкоджень наступних компонентів :

Частина Пошкодження

Зарядні кабелі, розетки та з'єднувачі. Тріщини чи розриви

Всередині кабелю видно проводи 

Дисплей Тріщини

Покриття шафи Тріщини або розриви

2. У разі виявлення пошкоджень зверніться до виробника. Див. розділ 1.12.
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6 Виявлення та усунення несправностей

6.1 Процедура усунення несправностей

1. Спробуйте знайти вирішення проблеми за допомогою
інформації, наведеної в даному документі.

2. Якщо проблему неможливо вирішити, зверніться до місцевого представника
виробника. Див. розділ1.12.

6.2 Таблиця пошуку та усунення несправностей

Перевищення 
температури 
навколишнього 
середовища заявленої 
робочої температури

Надто висока вхідна
напруга
електроживлення
змінним струмом

Внутрішнявідмова
зарядного пристрою

1. Перевірте значення робочої
температури на типовій
табличці.

2. Якщопотрібно, встановіть
EVSE у середовищі з нижчою
температурою.

3. Виконайтепроцедуру 
усуненняпроблеми: «Занадто
висока вхіднанапругазмін. 
струму».

4. Якщоне вдалося вирішити
проблему, не використовуйте
EVSE. Зверніться до місцевого
представника компанії або
кваліфікованого підрядниказ 
електротехнічних робіт.

Якщо датчик контролю струму 
витоку необхідно замінити, 
зверніться до місцевого
представника виробника або
кваліфікованого підрядника з 
електротехнічних робіт.Див.

розділ1.12.

Перегрів зарядної
станції EVSE

Видача струму зарядною 
станцією EVSE зменшиться

Зверніться до місцевого 
представника чи 
кваліфікованого підрядника з 
електротехнічних робіт Див. 
розділ 1.12.

Неправильне
підключення
фазного та нульового
провідників.

Вхідне
напруження-
ня зм. струму 
дуже високе або
низьке

Відмова
електричних
з'єднань

Значення струму 
занадто велике

Проблема Можлива причина Можливе рішення

Перевантаження 
на стороні ЕТ

Зверніться до місцевого
представника виробника або
кваліфікованого підрядника з 
електротехнічних робіт.
Див. розділ 1.12.

Можлива наявність

струму витоку в 
зарядному ланцюзі

Відмова датчика 
контролю струму витоку
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Відмова
контакту реле

Провідники
кабелів живлення
змінним струмом
поміняні місцями.

Індикація
помилкиMissing
earth

Відсутнє
підключеннядо 
Інтернету

У зарядному ланцюгу
можлива наявність струму 
витоку.

Перегріванняабо
несправність контакту 
реле.

Кабель не відповідає
номінальним струмовим
характеристикам EVSE.

Зарядна станція EVSE 
неправильно заземлена.

Втрата інтернет-
з'єднання на ділянці між
EVSE та 
маршрутизатором.

Несправність кабелю 
або штекера RJ45

1. Вимкнення зарядної
станції EVSE із мережі.
Див.  розділ6.3.

2. Зверніться до місцевого
представника виробника
або кваліфікованого
підрядника з 
електротехнічних робіт. 

Див.розділ1.12.

1. Перегляньте контакт реле.

2. За потреби зверніться до 
місцевого представника
виробника або
кваліфікованого підрядника
з електротехнічнихробіт.

Див. розділ 1.12.

Зверніться до місцевого
представника виробника або
кваліфікованого підрядника з 
електротехнічних робіт.Див.

розділ1.12.

Зверніться до місцевого
представника виробника або
кваліфікованого підрядника з 
електротехнічних робіт.Див.

розділ1.12.

Підключіть EVSE до мережі
Інтернет.

Зверніться до місцевого
представника виробника або
кваліфікованого підрядника з 
електротехнічних робіт.Див.

розділ1.12.

ВідсутнєWiFi Перевірте рівень сигналу WiFi на 
об'єкті.

Відсутнє 3G/4G-
з’єднання

1. Перевірте підключення
Nano-SIM-картки.

2. Перевірте потужність
сигналу 3G/4G на об'єкті.
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Проблема Возможная причина Возможное решение

ЕТ не заряджена Проблема із зарядною 
станцією EVSE

Кабель для заряджання
ЕТ несправний.

1. Переконайтеся, що зарядна
станція EVSE підключена до 
джерела електроживлення.

2. Перевірте правильність
роботи EVSE.

3. Перевірте мобільний
застосунок та індикатор
заряджання, щоб
переконатися, що сеанс 
заряджання дозволено.

4. Запустіть сеанс заряджання.

1. Перевірте кабель для 
заряджання ЕТ.

2. Якщо кабель для 
заряджання ЕТ несправний, 
зверніться до місцевого
представника виробника або
кваліфікованого підрядника
з електротехнічних робіт. 
Див. розділ1.12.

1. Перевірте кабель для 
заряджання ЕТ.

2. Якщо кабель для 
заряджання ЕТ несправний, 
зверніться до місцевого
представника виробника або
кваліфікованого підрядника
з електротехнічних робіт. 
Див. розділ1.12.

Відмова
підключеня до ЕТ 
або помилка
процесу
авторизаці

Кабель для 
заряджання ЕТ

несправний.
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Кабель для заряджання
ЕТ підключений
неправильно.

Виникла проблема з 
мобільним застосунком
або карткою RFID.

1. Перевірте підключення
кабелю заряджання ЕТ.

2. За потреби зверніться до 
місцевого представника
виробника або
кваліфікованого підрядника
з електротехнічнихробіт.

Див. розділ 1.12.

1. Переконайтеся, що ви
зареєструвалися в 
мобільному застосунку.

2. Переконайтеся, що
використовується надана
виробником картка RFID.

3. Переконайтеся, що картка
RFID додана до мобільного
застосунку.

4. Запустіть мобільний
застосунок.

5. Запустіть процес авторизації.

6.3 Вимкнення зарядної станції EVSE з мережі

1. Вимкнітьвимикачживленняна EVSE.
2. Зачекайтещонайменше1 хвилину.

6.4 Огляд помилок

При виявленні проблеми в EVSE загоряється індикаторпомилки. У 
мобільному застосунку відображається код помилки.

Код помилки Короткий опис Опис

0x0004 Струмове 
перевантаж-ня

Перевантаження на стороні ЕТ.

0x0008 Перенапруга Неправильне підключення фазного та 
нульового провідників.

0x0010 Знижена
напруга

Неправильне підключення фазного та 
нульового провідників.

0x0100 Помилка
внутрішнього
зв'язкуміж
платами

Помилка зв'язку між внутрішніми
платами зарядної станції EVSE.

0x0102 Помилка струму 
витоку (6 мА пост. 
струму)

У зарядному ланцюзі можлива
наявність струму витоку. Витік
струму на землю.
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0x0104 Помилка струму
витоку (30 мА 
змін.
струму)

У зарядному ланцюзі можлива наявність
струму
витоку. Витік струму на землю

0x0106 Помилка
самотестування
датчика струму 
витоку

Несправність датчика контролю струму
витоку.

0x0108 Помилка -
заклинювання
реле

Перегрівання або пошкодження контакту 
реле

0x0110 Недостатня
ємність кабелю

У моделей EVSE з розеткою значення
номінального допустимого струму кабелю 
нижче номінального струму EVSE.

0x0112 Помилка через 
відсутність
заземлення

Зарядна станція EVSE неправильно 
заземлена.

0x0114 Помилка
фаза/нуль

Неправильне підключення проводки на
стороні входу живлення змінним
струмом:
Неправильне підключення фазного та 
нульового провідників.

0x0116 Перегрів Зарядний струм надто великий.

0x0118 Обрив фази Обрив фазичипротифаза.
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7 Технічні дані

7.1 Тип зарядної станції

Тип EVSE визначається шифром. Шифр 
складається з 10 частин: A1 - A10.

Частина шифру Опис Значення Тлумачення
значення

A1 Торгова марка Terra AC -

A2 Тип Вт Настінна

C Колонна

A3 Вихідна
потужність

A4 Тип кабелю або
розетка

4 3,7 кВт

7 7 кВт

9 9 кВт

11 11 кВт

19 19 кВт

22 22 кВт

Кабель, тип1

G Кабель, тип 2

T  

S

Розетка, тип 2

Розетка зі
шторками, тип 2

A5 Довжинакабеля - Кабель відсутній

5

8

5 м

8 м

A6 Авторизація R RFID включено

- RFID відсутній

A7 Ethernet -

D

Одинарний

Подвійний

A8 Засоби виміру

A9 Слот для SIM-картки

-

Сертифіковано
(тільки з 
дисплеєм)

Не сертифіковано

Так

- Ні

A10 Дисплей D Так

- Ні

М

Р
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7.2 Загальні технічні характеристики

Параметр Характеристика

Відповідність вимогам та безпека
• IEC/EN 61851-1

• IEC/EN 62311

• IEC/UL 62479
• IEC/UL 62955 за переліком TüVзгідно з 

вимогами UL 2594, UL 2231-1, UL  
2231-2,UL1998

• CSA C22.2. NO.280

Сертифікація 

Клас IP-захисту

CE, MiD, TüV, стандарт Energy Star

IK-код класу захисту згідно IEC 
62262 (корпус та дисплей)

На типовій табличці вказано

характеристики. Див. розділ2.3. 

Клас електромагнітної сумісності

IK10

IK8+ для робочої температурив діапазоні
від -35°Cдо -30°C

IEC 61851-21-2,EN 61000-6-1,EN 61000-6-2,
EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN
61000-3-12CE RED- WLAN/ RFID/ E-UTRA:  
EN300328 V2.1.1, EN300 330V2.1.1, EN 301
908-1V11.1.2, EN 301908-13EN50470-1, EN
50470-3FCC Частина 15, Клас B

7.3 Умови навколишнього середовища

Параметр Значення

Робоча температура Від -35 °C до +50 °C

Температура зберігання Від -40 °Cдо +80 °C

Умови зберігання Всередині приміщень, сухесередовище

Відносна вологість <95%, без утворення конденсату

Пример

Terra AC W22-SR-0

• A1 = торгова марка = Terra AC

• A2 = тип = настінна

• A3 =22, вихіднапотужність=22 кВт

• A4 = тип кабелю, розетка = тип 2, розетка зі шторками

• A5 = не застосовується для моделей з розеткою

• A6 = авторизація= RFID включено 

• A7 = Ethernet = одинарний

• A8 = засоби вимірювання = не сертифіковано

• A9 = слот для SIM-картки = не застосовується

• A10 = дисплей = не застосовується

• «0» позначає порожнє поле.
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7.4 Рівень шуму

Параметр Характеристика

Рівень шуму Максимум 70 дБ(A)

7.5

7.5.1

Габаритні розміри

Зарядна станція з розеткою, тип2

X Ширина зарядної станції EVSE

Y1 Глибина зарядної станції EVSE

Y2 Глибинарозетки

Z1 Висота EVSE

Z2 Відстань від нижньої частини
EVSE до центру розетки.

Параметр Значення [мм]

X 195

Y1 110

Y2 33

Z1 320

Z2 70

Z1

Z2

X

Y2  

Y1
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Z1

A

Z2

7.5.2 Зарядна станція з зарядним кабелем

X Шириназарядної станціїEVSE Z Висота EVSE 
Y Глибина зарядної станції EVSE

Параметр Значення [мм]

X 195

Y 110

Z 320

7.5.3 Необхідна площа для монтажу

A EVSE

Z

X

Y
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Параметр Характеристики [мм] Характеристики
[дюйми]

Z1 > 200 > 8

Z2 (для 
використання
всередині
приміщень)

> 457,2 > 18

Z2 (для 
використання зовні
приміщень)

> 635 > 25

7.6

7.6.1

Характеристики зарядної станції

Загальні технічні характеристики

Параметр Характеристика

Системи заземлення TT

TN-S 

TN-C-S

Частота

IT

50 Гц або 60 Гц

Категорія перенапруги Категорія III

Захист Струмове навантаження

Перенапруга

Знижена напруга

Захист від замиканняна землю, 
включаючизахист від витокупостійних
струмів

Вбудований захист від перенапруги

7.6.2 Характеристики входу змінного струму (асортимент МЕК)

Вхіднанапруга (3 фази)

Енергоспоживання в режимі очікування

380–415Взмін. струму

Захист від замикання на землю 30 мA змін. струму, 6 мА пост. струму

4 Вт

Параметр Характеристика [Вт]

Тип підключення до мережі

змін.струму
1-фазне або 3-фазне

220–240 В змін. струмуВхідна напруга (1 фаза)
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7.6.3 Характеристика входу змінного струму (асортимент UL)

7.7

7.7.1

Характеристика виходу змінного струму

Характеристика виходу змінного струму (асортимент ІEK)

Стандартне підключення • Кабель, тип1

• Кабель, тип 2

• Розетка, тип 2

• Розетка зі шторками, тип 2

Згідно IEC 62196-1, IEC 62196-2

Максимальна вихіднапотужність (1 
фаза)

Максимальна вихіднапотужність (3 
фази)

7,4кВт

22кВт

7.7.2 Характеристика виходу змінного струму (асортимент UL)

7.8 Характеристики споживання потужності

Власна потужність, що споживається

при нормальній експлуатації

Характеристика [Вт]

Режим заряджання, 1 фаза

Режим заряджання, 3 фази

7

10

Параметр Характеристика [Вт]

Діапазон вихідної напруги пров.

струму

110–240 В змін. струм (1 фаза)

Кабель, типу 1, згідно з SAE J1772

19 кВт

Максимальна вихідна напруга

Характеристика [Вт]

Параметр Характеристика [Вт]

Діапазонвихідноїнапругизмін.

струму (1 фаза)

Діапазонвихідноїнапругизмін.

струму (3 фази)

220–240 В змін. струму

380–415 В змін. струму

Параметр Характеристика [Вт]

Тип підключеннядо мережі змін. струму 

(1 фаза або розщепленафаза)

Енергоспоживанняв режимі
очікування

Захист від замикання на землю

110–240 В змін. струму

4 Вт

внутр. на 20 мА змін. струму, CCID
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7.9 Вказівки з чищення

Параметр Характеристика

Засіб для очищення

Неабразивний матеріал

Значення рН від 6 до 8

Губка або ганчір'я з нетканого нейло-

нового полотна
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