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Tämä asiakirja sisältää oppaassa esitettyjen tuotteiden yleiskuvauksia ja/tai teknisiä ominaisuuksia. 
Asiakirjan avulla ei tule määrittää näiden tuotteiden sopivuutta tiettyihin käyttötarkoituksiin. Kunkin 
käyttäjän tai asentajan täytyy suorittaa tuotteen riskianalyysi, jossa arvioidaan ja testataan, soveltuvatko 
tuotteet aiottuun käyttötarkoitukseen. Schneider Electriciä tai sen tytäryhtiöitä ei voi pitää vastuussa 
tämän asiakirjan tietojen virheellisestä käytöstä. Jos sinulla on kysyttävää, haluat esittää parannus- tai 
korjausehdotuksia tai asiakirjasta löytyi virheitä, ota meihin yhteyttä.
Mitään tämän asiakirjan osaa ei saa kopioida missään muodossa tai millään elektronisella tai 
mekaanisella tavalla (tämä koskee myös valokopiointia) ilman erillistä Schneider Electriciltä saatua 
kirjallista lupaa.
Tuotteen asennuksessa ja käytössä täytyy noudattaa kaikkia aiheeseen liittyviä valtion, alueen ja 
paikallisia turvallisuussäädöksiä. Jos tuotteen osia täytyy korjata, suosittelemme turvallisuussyistä 
ottamaan yhteyttä laitteen valmistajaan. Näin varmistetaan, että korjaukset noudattavat dokumentoituja 
järjestelmätietoja.
Jos laitetta käytetään tarkoitukseen, jolla on teknisiä turvallisuusedellytyksiä, noudata aiheellisia ohjeita.
Jos Schneider Electricin laitteistotuotteiden kanssa ei käytetä Schneider Electricin ohjelmistoja tai muita 
hyväksyttyjä ohjelmistoja, tuote ei välttämättä toimi oikein tai käyttö voi aiheuttaa vamman tai vahinkoja.
Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vamman tai laitevahinkoja.

© 2014 Schneider Electric. Kaikki oikeudet pidätetään.
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1. Turvallisuustietoja

Tärkeää

VAROITUSLUOKAT JA -MERKIT

Lue nämä ohjeet huolella ja tutustu tuotteeseen ennen kuin yrität asentaa, käyttää tai huoltaa sitä. 
Seuraavat ilmoitukset voivat esiintyä useissa asiakirjan kohdissa tai laitteen osissa. Niiden avulla 
varoitetaan mahdollisista vaaroista tai esitetään tietoja, jotka selkeyttävät tai yksinkertaistavat laitteen 
käyttöä.

Jos laitteessa olevassa varoituksessa näkyy tämä kuva, käyttöön sisältyy sähköiskuvaara. Jos ohjeita ei 
noudateta, vaara voi johtaa loukkaantumiseen tai kuolemaan.

Tämä kuva on turvallisuushuomautus. Se varoittaa loukkaantumisriskistä. Tämän 
symbolin yhteydessä esitettyjä turvallisuusohjeita täytyy noudattaa tarkasti, jotta käyttö ei aiheuta 

loukkaantumisen tai kuoleman riskiä.

VAARA
VAARA kertoo välittömästä vaaratilanteesta, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan vammaan, jos 
vaaratilannetta ei vältetä.

VAROITUS
VAROITUS kertoo mahdollisesta vaaratilanteesta, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan vam-
maan.

OLE VAROVAINEN
OLE VAROVAINEN kertoo mahdollisesta vaaratilanteesta, joka voi aiheuttaa vähäisen tai keski-
vaikean vamman.

HUOMAUTUS
HUOMAUTUS kertoo tilanteista, joihin ei sisälly loukkaantumisriskiä.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Sähkölaitteiden asentamisessa ja huollossa kannattaa kääntyä ammattilaisten puoleen. Schneider 
Electric ei ole vastuussa tämän asiakirjan käytöstä johtuvista seurauksista.

Ammattilaisena voidaan pitää henkilöä, jolla on riittävät tiedot ja taidot sähkölaitteiden ja -asennuksien 
rakentamisesta ja käyttämisestä ja joka on saanut vaaratilanteiden välttämiseen tarvittavan 
turvallisuuskoulutuksen.

TURVALLISUUSTIETOJA

Tätä laitetta ei saa antaa kokemattoman tai riittämättömät tiedot omaavan henkilön tai fyysisesti, aistien 
puolesta tai henkisesti rajoittuneen henkilön (tai lasten) käyttöön, ellei kyseisestä ihmisestä vastuussa 
oleva henkilö valvo käyttöä tai ohjeista laitteen käytössä.

EVlink Wallbox -sarjan latausasemat on tarkoitettu ainoastaan sähköautojen lataamiseen.

Tämän laitteen avulla ei voi käynnistää tai pysäyttää latausalueen ilmanvaihtoa autosta suoritettavasta 
pyynnöstä.
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2. Tietoja tästä oppaasta

Oppaan tarkoitus
Käyttöoppaan tarkoitus on antaa käyttäjälle tiedot, joiden avulla sähköauton lataaminen EVlink Wallbox 
-latausaseman kautta onnistuu.

Lue käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä opas, jotta voit tarkistaa siitä tietoja 
myöhemmin.

Oppaan kattamat tuotteet
Tämä käyttöopas koskee seuraavia latausasemia:

Tuotenumero Syötön tyyppi Syöttöjännite Latauksen enim-
mäisteho

Latauksen enim-
mäisvirta

Liittimen 
tyyppi

EVH1S3P0A Yksivaiheinen 220–240 Va 3,7 kW, 230 Va 16 A T1

EVH1S7P0A Yksivaiheinen 220–240 Va 7,4 kW, 230 Va 32 A T1

EVH1S3P0C Yksivaiheinen 220–240 Va 3,7 kW, 230 Va 16 A T2

EVH1S7P0C Yksivaiheinen 220–240 Va 7,4 kW, 230 Va 32 A T2

Aiheeseen liittyviä asiakirjoja
Voit ladata nämä tekniset julkaisut sivustostamme osoitteesta  
www.schneider-electric.com. 

Asiakirjan nimi Tuotenumero
EVlink Wallbox -ohjeet – EVH1S3P0C – EVH1S7P0C – EVH1S3P0A – EVH1S7P0A 
(englanti, espanja, ranska, saksa)

EAV44834-00

EVlink Wallbox -ohjeet – EVH1S3P0C – EVH1S7P0C – EVH1S3P0A – EVH1S7P0A 
(hollanti, italia, portugali, puola)

EAV66138-00
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3. Yleiskatsaus

Johdanto
Lataus alkaa automaattisesti kytkettyäsi auton EVlink Wallbox -latausasemaan. Lataus loppuu 
automaattisesti, kun irrotat auton asemasta.

Latausaseman kuvaus

C

B

D
A

E
F

A Tilan ilmaisinvalo ja keskeytä lataus / käynnistä lataus uudelleen 
-painike

D Käyttöohjeet

B Turvallisuusohjeet käytön aikana E T1-liitin

C Tuotteen tunniste F T2-liitin

Energianhallinta
Latausasemassa on tuloliitäntä, jonka avulla latausvirtaa voi rajoittaa. Liitännän voi kytkeä esimerkiksi 
kuormankevennysyksikköön, kelloon, päivä/yökontaktoriin, katkaisimeen jne.
Latausvirtaa voi rajoittaa liitännän avulla esimerkiksi ruuhka-aikoina tai käyttöasteen ollessa muutoin 
korkea.
Virranrajoitusliitännän käyttö pidentää latausaikaa.

Jos haluat käyttää tällaista järjestelmää, ota yhteyttä sähköasentajaan.
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Latausaseman tilat
Laitteen etupuolella oleva ilmaisinvalo näyttää latausaseman tilan:

Ilmaisinvalo Latausaseman tila

Latausasema on valmiustilassa tai lataus on valmis: vihreä valo

Lataus on käynnissä: vihreä valo vilkkuu

Lataus on keskeytetty keskeytä lataus / käynnistä lataus uudelleen -painikkeella: sininen valo

Virhe: punainen valo vilkkuu – katso ohjeita s. 12
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4. Käyttö

 VAARA
SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAAREN VAARA

 ● Älä käytä tätä laitetta, jos laite tai latauskaapeli vaikuttaa vahingoittuneelta.
 ● Älä kosketa kaapelin liitäntäpintoja käsin tai muilla välineillä.
 ● Älä kytke latauskaapelia haaroituspistorasiaan tai jatkojohtoon.
 ● Älä muokkaa laitteen asennusta.
 ● Älä pese sähköautoa latauksen ollessa käynnissä.

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen johtaa kuolemaan tai vakavaan vammaan.

VAROITUS
TULIPALOVAARA

 ● Älä lataa laitetta, jos latauskaapelin liitin on märkä, syöpynyt tai siinä on este tai tukos.
 ● Älä pura tai muokkaa latauskaapelia.

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa kuolemaan, vakavaan vammaan tai laite-
vahinkoihin.

HUOMAUTUS
KAAPELIN VAHINGOITTUMISRISKI
Älä lataa autoa kaapelin ollessa kierretty latausaseman ympärille. Muutoin kaapeli voi ylikuumentua.
Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa laitevahinkoja.

Latauksen aloitus
 ● Lataus alkaa ja loppuu automaattisesti.
 ● Latauksen aloittamista voi viivästyttää auton kautta tehtävällä pyynnöllä. 
 ● Latauksen voi keskeyttää ja käynnistää uudelleen milloin tahansa painamalla keskeytä lataus / 

käynnistä lataus uudelleen -painiketta (katso ohjeita kohdasta "Latauksen keskeytys ja jatkaminen", 
page 9).

Vaihe Toimintaohje Kuva
1  z Valmistele auto latausta varten 

valmistajan ohjeiden mukaan.
 z Tarkista, että latausaseman tilan 
ilmaisinvalo (kuvan kohde A sivulla 
6) on vihreä.

                 

2 Kytke auto latausasemaan 
latauskaapelin avulla.

3 Ilmaisinvalo vilkkuu vihreänä, kun 
lataus alkaa. Latauksen aloitusta voi 
viivästyttää auton kautta tehtävällä 
pyynnöllä.
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Latauksen lopetus

 VAARA
SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAAREN VAARA

 ● Irrota kaapeli autosta, älä latausasemasta.
 ● Kiinnitä suojus kaapelin liittimen päälle (katso alla olevat kuvat).
 ● Älä jätä kaapelia lattialle.

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen johtaa kuolemaan tai vakavaan vammaan.

HUOMAUTUS
KAAPELIN VAHINGOITTUMISRISKI
Älä irrota kaapelia latauksen ollessa käynnissä.
Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa laitevahinkoja.

Latauksen keskeytys ja jatkaminen

Voit keskeyttää latauksen milloin tahansa.

Vaihe Toimintaohje Kuva
1 Paina vilkkuvaa painiketta.

2  z Ilmaisinvalo muuttuu siniseksi.
 z Lataus loppuu (*).  
Voit nyt irrottaa kaapelin autosta.

(*) Jatka latausta painamalla 
painiketta uudelleen. Vihreä 
ilmaisinvalo alkaa jälleen vilkkua.

3 Irrota latauskaapeli autosta. 

 
4 Ilmaisinvalo muuttuu vihreäksi 

(valmiustila).

5 Kiinnitä suojus kaapelin liittimen 
päälle.

6 Kierrä kaapeli latausaseman 
ympärille. 
Tarkista, että kaapelin liitäntä asettuu 
latausaseman kahden merkin 
väliin  (katso ohjeita kohdasta 
"Latauskaapelin säilytys", page 10).
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Latauksen automaattinen lopetus

Vaihe Toimintaohje Kuva
1 Kun akku on ladattu, lataus loppuu 

automaattisesti. 
Ilmaisinvalo muuttuu vihreäksi.

2 Irrota latauskaapeli autosta.

3 Kiinnitä suojus kaapelin liittimen 
päälle.

4 Kierrä kaapeli latausaseman 
ympärille. 
Tarkista, että kaapelin liitäntä asettuu 
latausaseman kahden merkin väliin 
(katso ohjeita alla olevasta kohdasta 
"Latauskaapelin säilytys" ).

Latauskaapelin säilytys

Kun latauskaapelia ei käytetä, sitä täytyy säilyttää alla olevan kuvan mukaisesti. 
Kaapelin liitännän tulee asettua tuotteen tunnisteen vieressä olevien kahden merkin väliin.

EVlink
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5. Ominaisuudet

Tekniset tiedot

Ominaisuus Arvo
Mitat (P x L x K) 480 x 330 x 170 mm

Paino 6,4 kg

Suojausaste 
(suojuksen ollessa kaapelin liittimen päällä)

IP54, IK10

Jännite 220–240 Va  – 50/60 Hz

Virta 16 A (EVH1S3P0A ja EVH1S3P0C), 
32 A (EVH1S7P0A ja EVH1S7P0C)

Käyttölämpötila –30 °C – +50 °C

Vaatimustenmukaisuus

 ● Noudattaa standardia .
 ● Noudattaa standardia IEC 61851 (sähköauton johtava latausjärjestelmä) 

(IEC 61851-1 versio 2.0 sekä IEC 61851-22 versio 1.0).
 ● Noudattaa standardia IEC 62196 (pistokkeet, pistorasiat, ajoneuvojen liittimet ja ajoneuvojen 

tuloliitännät – sähköauton johtava latausjärjestelmä) (IEC 62196-1 versio 2.0 sekä IEC 62196-2 
versio 1.0).

6. Huolto

 VAARA
SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAAREN VAARA

 ● Älä suihkuta vettä laitteen päälle painepesurilla.
 ● Älä puhdista laitetta latauksen ollessa käynnissä.

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen johtaa kuolemaan tai vakavaan vammaan.

Latausaseman puhdistus
Suosittelemme puhdistamaan latausaseman kuivalla ja pehmeällä liinalla. 
Älä käytä hankaustyynyjä tai pesuaineita.
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7. Vikatilanteet

Toiminnan keskeytys

 VAARA
SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAAREN VAARA

 ● Älä avaa latausaseman kantta.
 ● Älä yritä korjata tai vaihtaa latauskaapelia.

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen johtaa kuolemaan tai vakavaan vammaan.

Tämä latausasema ei sisällä käyttäjien korjattavissa tai huollettavissa olevia osia. Jos laite vaatii 
huoltoa, ota yhteyttä ammattilaiseen.

Vaihe Toimintaohje Kuva
1 Ilmaisinvalo vilkkuu punaisena 

vikatilanteessa.

2 Katkaise virta latausasemasta 
kääntämällä kytkintaulussa oleva 
latausaseman automaattisulake 
asentoon OFF (pois).

OFF

3 Irrota latauskaapeli autosta.

4 Kiinnitä latauskaapeli autoon 
uudelleen. Liittimen täytyy olla täysin 
sisällä vastakkeessa.

5 Kytke virta latausasemaan 
kääntämällä kytkintaulussa oleva 
latausaseman automaattisulake 
asentoon ON (päällä).

ON

6 Jos ilmaisinvalo ei vaihdu vihreäksi, 
ota yhteyttä sähköasentajaan.

Ilmoita sähköasentajalle kaikki laitteen tiedot (malli, tuotenumero, sarjanumero). Nämä tiedot löytyvät 
laitteen kyljessä olevasta tarrasta (kuvan kohde C sivulla 6).

Schneider Electricin asiakaspalvelu
Jos sinulla on kysyttävää EVlink Wallbox -latausasemasta, ota yhteyttä Schneider Electricin 
asiakaspalveluun. 

Schneider Electricin asiakaspalvelun yhteystiedot löytyvät sivustostamme osoitteesta www.schneider-
electric.com.
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8. Ympäristön suojelu

Pakkausmateriaalien kierrätys
Tämän laitteen pakkausmateriaalit voi kierrättää. Suojele ympäristöä viemällä materiaalit sopiviin 
keräyslaatikoihin. Kiitos, että teet osasi ympäristön hyvinvoinnin puolesta.

Käytöstä poistettavan tuotteen kierrätys
EVlink Wallbox -sarjan tuotteet on optimoitu siten, että niistä jää mahdollisimman vähän jätettä tuotteen 
elinkaaren lopussa. Niiden osat ja materiaalit voidaan helposti kerätä ja käyttää uudelleen. Tuotteet 
on suunniteltu siten, että niiden osat voidaan käsitellä tavallisilla menetelmillä: ne tulee puhdistaa 
suosituksien mukaan, jonka jälkeen ne voidaan käyttää uudelleen ja/tai purkaa kierrätykseen sopiviksi. 
Jäljelle jääneet materiaalit voidaan erottaa murskaamalla.







Schneider Electric voi muuttaa tämän asiakirjan tekstissä ja kuvissa kuvattuja ominaisuuksia 
standardien tai laitteiden muuttuessa.

Schneider Electric Industries SAS
35, rue Joseph Monier
CS 30323
92506 Rueil Malmaison Cedex, France

www.schneider-electric.com
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