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Måttskiss Vägghängd



Funktioner

Laddindikering

RFID läsare (vissa modeller)

Belysningspunkt

Luckor

Väggfäste



Ljuslistens funktioner
ECO One är försedd med en ljuslist för laddindikering upptill. Färgernas betydelse är 
beskrivna här.

Laddning

Sken Betydelse
Grönt Redo för laddning
Blått Laddaren ansluten till bilen
Blått blinkande Laddningen påbörjas
Gult blinkande RFID-tagg läses av

Laddindikering

Sken Betydelse

Rött fast Fel. Återställ Jordfelsbrytare/ 
Matade säkring

Gult Återanslut kabeln

Vitt Uttagen ej aktiverade. 
Kontakta driftsättaren

Inget ljus
Kontrollera manöversäkringen 
till styrkortet eller matande 
säkring. Om dessa är tillslagna, 
kontakta driftsättare

Rött blinkande RFID ej godkänt

Felkoder

RFID funktion (vissa modeller)

• Håll RFID-taggen framför RFID-symbolen. Indikatorn visar vilken sida kabeln ska anslutas på
• Anslut kabeln till bilen
• Gult blinkande sken, stolpen läser av RFID-taggens ID
• Blå blinkningar: laddningen påbörjas. Därefter blått fast sken

Vid leverans är RFID avaktiverat. För driftsättning, kontakta certifierad driftsättare. 
EV-uttagen är öppna för användning tills dess att RFID aktiveras.

 



Service
Drift och underhåll
För att utföra servicen krävs en behörig installatör med Allmän Behörighet EL. Servicen 
utförs genom besiktning av laddstationens yttre och inre delar, motionering av komponenter 
samt funktionskontroll. 

Om laddstationen är uppkopplad mot en WEB-portal eller på annat sätt styrs från ett externt 
system via en tjänsteleverantör krävs att servicepersonalen kontaktar tjänsteleverantören 
inför en planerad service. Dels för att kunna utföra alla steg i servicen men också för att 
undvika att automatiska felrapporter skickas från laddstationen vid påbörjad service. 
Normalt framgår det av instruktionen på laddstationen om den är uppkopplad till en över-
ordnad tjänst.

Eldon Installation rekommenderar att kund tecknar ett serviceavtal med föreslagen 
servicepartner. ECO One laddstolpar innehåller inga förslitningsdelar, därför är det 
nödvändigt att periodiskt underhålla laddstolparna. Dock rekommenderar Eldon Installation 
att man regelbundet ser över laddkablar och stolpens yttre för att försäkra sig om att dessa 
inte skadats genom yttre påverkan.

Material för service
• Verktyg för Torx och Pz2
• Testinstrument 

 E42 010 23 om laddstationen har Typ2 uttag
• Verktyg
• Rengöringsdukar

Support
Vid frågor kring service eller behov av service, kontakta oss.

Eldon Installation AB
Petter Jönssons väg 1
571 34 Nässjö

www.eldoninstallation.se
010-206 77 11
info@eldoninstallation.se



Service
Servicesteg
1. Laddstationens utsida 
 • Kontrollera att LED-listen lyser grönt när stolpen är ledig
 • Kontrollera att luckorna går att öppna och stänga normalt
 • Kontrollera att kablarna är hela och utan sprickor eller åverkan
 • Kontrollera att uttagen är rena från skräp och smuts. Gör annars rent med en torr trasa
 • Kontrollera infästning mark/vägg
 • Kontrollera att kontaktstiften i uttagen inte är böjda eller skadade på annat sätt

2. Rengör stolpens utsida med fuktad/ torr trasa. Rengör även luckorna om det behövs

3. Gör en funktionskontroll av båda personskyddsbrytarna. Dessa är placerade under ett
gummiskydd ovanför respektiva ladduttag. Tryck på testknappen och återställ sedan brytaren 
genom att vippa tillbaka spaken. Kontrollera att LED-listen lyser rött när testknappen har 
tryckts in, och att den åter lyser grönt när brytaren har återställts

4. Gör funktionskontroll med testinstrumentet. Spänningsindikator ska lysa för rätt antal 
faser
 • Kontrollera att Typ 2 handsken låses fast när indikator lyser blått
 • Gör jordfelstest och återställ jordfelsbrytare efter att detta är gjort
 • RFID-läsare (om stationen är utrustad med detta), vid identifiering ger  
    laddindikering ifrån sig två eller tre blinkningar

5. Bryt matande spänning före fortsättning

6. Kontrollera åtdragningsmoment på inkommande strömmatning

7. Mät motståndet hos jordningen i laddkablarna/uttagen med multimeter

8. Rengör vid behov laddstationens insida

9. Återanslut laddstationen till matande enhet



Uppdatering av programvara
Smart laddningsfunktionen styrs via en elektronikenhet och programvara som finns laddad 
på den enheten. Programvara kan komma att uppdateras och Eldon Installation 
rekommenderar att kunden laddar ner uppdaterad programvara när den finns tillgänglig. 
Uppdatering av programvara kan göras fjärrstyrt utan besök vid aktuell installation. För
enheter anslutna via Charge portal CPW300 får information direkt när programvara finns 
tillgänglig. Enheter anslutna via annan portal från information från Eldon Installation när 
programvara finns tillgänglig, förutsatt att kunden har en registrerad kontaktperson.

Via den molnbaserade webbportalen Charge portal CPW300 kan flera funktioner övervakas, 
kontrolleras och konfigureras:

• Övervakning 
 • Monitorera säkringar och jordfelsskyddsstatus (Konfigurera om email ska skickas vid larm) 
 • Visa om laddstationer är lediga eller används 
 • Se energiförbrukning i realtid för pågående laddningar

• Samla in och visa laddsessionsstatistik (som kan exporteras till excel)
• Användarhantering Addera/ändra/ta bort användare som kan använda laddstationer via  

RFID-authentisering
• Diagram som visar utnyttjandegrad och annan relevant laddstationsstatistik
• Konfigurera och uppdatera mjukvara från portalen
• Betalningstjänster – Plattform för SMS och mobilapp-betallösningar

Drift och underhåll via fjärrstyrning och webbportal
ECO One laddstolpar som är uppkopplade via ett backend system kan också underhållas via 
fjärrstyrning. Via fjärrstyrd uppkoppling kan programvara underhållas och driftsparametrar 
kontrolleras. I en felsituation kan en första diagnos ställas utan besök i fält. Om felet inte kan 
avhjälpas via fjärrstyrning och ett besök i fält är nödvändigt så är enheten enkel att serva och 
ett utbyte av en felande enhet lätt att genomföra i fält. Se felsökningsmanualen för mer 
information om hur man kan göra felsökningar på distans samt lokalt.

Service

www.eldoninsta l lat ion.se
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