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FORSPRANG OG ERFARING
Som produsent av hundretusener av motorvarmersentraler, har dette gitt oss
en lang og god erfaring på hva som skal til for å fungere i nordisk klima.
Takket være erfaring, innovasjon og kompetanse kan vi i dag tilby et bredt
sortiment av ladestasjoner fra hjemmelading til høyeffekts-hurtigladere for
fremtidens elbiler.
Med vår kompetanse, bidrar vi til å utvikle kompetansen og kunnskapen ute
hos våre kunder.
Velkommen til Nordens ledende leverandør av ladeinfrastruktur for elbiler.

GARO LADESTASJONER
Innenfor produktområdet ladestasjoner møter vi stadig
nye kunder som vi går i dialog med for å finne frem til den
optimale løsningen. Vi møter kunder som har miljø, klima
og bærekraft i fokus, samt innkjøpere hos stat, fylke, kommune, konsern, kraftselskap og ladeinfrastrukturaktører.
Kontakt oss. Vi tar gjerne en ladeprat, og forteller om våre
ladeprodukter satt i system.

KONTAKT GAROS
LADEKONTAKT

WWW.GARO.NO jorn@garo.no
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LADEKONTAKTER
I dag bruker bilindustrien standardiserte kontakter.
Type 2 og CCS er de kontaktene som gjelder for Europa, hvor CCS er DC hurtigladestandarden.
Type 1 og CHAdeMo, er den japanske standarden, hvor CHAdeMo er DC hurtigladestandarden.

AC INNTAK BIL
EU-standard type2 inntak
(maks 22kW 32A 400V)

AC INNTAK BIL
Japansk standard type1 inntak
(maks 7,4kW 32A 230V)
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DC INNTAK BIL
EU standard CCS inntak
(maks 350kW DC 950V)

DC INNTAK BIL
Japansk standard CHAdeMO inntak
(62,5 - 150kW DC 500V)

STADIG FLERE ELBILER HAR BEHOV
FOR RASK OG ENKEL LADING.
Interessen og behovet for å bygge ut ladeinfrastrukturen øker mer og mer.
Flere elbilmodeller, større lengre rekkevidde, robust infrastruktur, samt gode
insentiver gjør at stadig flere velger elbil ikke bare som en nummer 2 bil i
husholdningen, men også nå som et naturlig førstevalg.
For lading hjemme eller på arbeidsplassen vil man i stor utstrekning kunne klare
seg med enfaselading via en GLB ladeboks. Med en enfaselader på 16Amp, vil man
kunne lade de aller fleste av dagens modeller fra tom til full i underkant av 8 timer.
GLB ladebokser leveres i varianter fra 1,4kW opp til 22kW.
Ladestasjoner i offentlig miljø tilbyr normalt lading med Type 2 Uttak fra enfas 16 til
trefas 32Amp AC. (3+N 400)
På hurtigladestasjoner tilbys normalt 50kW DC i henhold til den Europeiske
CCS-standarden og den Japanske CHAdeMO-standarden.
Det bygges også i dag et fremtidsrettet hurtigladenettverk med ladeeffekt på opp
til 350kW.
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GLB

FOR LADING HJEMME
Ladeboksen er designet og konstruert for å sikre en trygg og effektiv lading av en eleller hybridbil.
Samtlige ladere er utrustet med med nøkkellås for å hindre uønsket tilgang.
Grunnmodellene er utstyrt med uttak type 2 eller fast ladekabel med ladeplugg Type
1 eller Type 2. Type 1 brukes normalt for tilkobling til asiatiske biler og Type 2 for tilkobling til europeiske biler. Lengde på ladekabelen er 5 meter.
Ladeboksene er i grunnutførelse forberedt for dynamisk lastbalansering.
Finnes det ingen tilgjengelig vegg for montering, kan et stativ monteres på
betongdekke eller Ø60 mm rørstolpe.
Se tilbehør på side 21.

ALLE
GLB LADEBOKSER
ER FORBEREDT
FOR DYNAMISK
LASTBALAN
SERING

Finner du ikke modellen du søker etter? Kontakt GARO for alternativer eller løsninger.

BASIS MODELLPROGRAM
1,4 - 22kW

1,4 - 7,4kW

1,4 - 7,4kW

1,4 - 22kW

FORKLARING:
UTEN TYPE B VERN =
Sikring og jordfeilvern type B
monteres i sikringsskapet.
MED TYPE B VERN =
Sikring monteres i sikringsskapet.

Uttak type 2
Elnr: 1569011

1 fas kabel type 1
Elnr: 1569025

1 fas kabel type 2
Elnr: 1569023

3 fas kabel type 2
Elnr: 1569014

UTEN TYPE B VERN

Elnr: 1569012

Elnr: 1569022

Elnr: 1569021

Elnr: 1569015

MED TYPE B VERN

WIFI MODELLPROGRAM
1,4 - 22kW

1,4 - 22kW
Komplettèr med Modbusmåler
i sikringsskapet for aktivering
av lastbalansering.
WIFI ladere styres via smarttelefon.

Med eller uten Type B.
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GARO GLB LADEBOKS
OVERBELASTER ALDRI
HOVEDSIKRINGEN
Med GARO GLB ladeboks i kombinasjon med en modbusmåler montert i sikringsskapet, avleses
realtidsdata fra måleren via en modbuskabel fra måler til ladeboks. Gjennom å definere en maksgrense, balanseres ladeeffekten slik at hovedsikringen aldri overbelastes. Man kan også bruke
dette til å begrense totaleffekten for å komme innenfor en angitt effekttariff.
Man utnytter da til enhver tid tilgjengelig effekt uten å overbelaste hovedsikringen, og man
unngår og måtte oppgradere anlegget til høyere effekt. Lastbalanseringen i GLB tilpasser seg til
hele husets effektforbruk. Når husholdningen øker sitt forbruk justeres ladeeffekten automatisk
ned, og stiger igjen når husholdningen reduserer sitt forbruk. Ladestrømmen til bilen kan derfor
variere mellom 6 Amp og 32 Amp.
Når to ladebokser skal tilkobles samme sikringsskap, velger man en GARO WIFI lader i kombinasjon med en standard GLB lader. WIFI laderen styrer begge laderne via input fra en modbus
måler plassert i sikringsskapet. Kommunikasjon foregår via en modbuskabel. WIFI laderen har et
aksesspunkt som benyttes til kommunikasjon via smarttelefon for programmering og kontroll av
laderne. RFID leser kan ettermonteres i alle GLB`er i kombinasjon med GLB WIFI modell.

SIKRINGSSKAP

RS-485
ELCENTRAL

MODBUSMÅLER
LADEBOKS
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Antall ladebokser man kan ha avhenger av tilgjengelig effekt/sikringsstørrelse, og at lasten er
fasefordelt. Det er også en begrensning på hvor lav strøm elbilen kan lade på, og denne er
normalt 6 Amp. (Det finnes noen unntak ex. Renault Zoe 8A og kun TN)

Eksempel:
4p63Ap 400V kan lade 12 x enfas 16Amp ladere med full effekt og maks 30 x ladere totalt på 6Amp.
3p63Ap 230V kan lade 6 x enfas 16Amp ladere med full effekt og maks 15 x ladere totalt på 6Amp.
Full effekt menes i dette tilfelle 3,7kW som er maks laderen kan lade med samtidighetsfaktor 1.
Den nedre grensen på 1,4kW / 6Amp, er laveste nivå som elbilen kan lade på via mode 3 standarden.
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GLB

FOR LADING I BORETTSLAG,
SAMEIER, OG ARBEIDSPLASSER.
Ønsker man forbruksregistrering, kan dette gjøres via tilleggstjenesten IMD.
Her vil man få en månedlig rapport over energiforbruket på hver enkelt ladeboks.
Disse målerverdiene samles inn via Master GLB som er tilkoblet LAN.
IMD er en ekstern server som videreformidler verdiene til en administrator og
tjenesten avtales mellom sluttkunde og tjenesteleverandøren.
GLB kan også leveres med integrert måler for manuell avlesning.
For adgangskontroll kan også GLB bestykkes med RFID leser.
For lastbalansering må ekstern modbusmåler installeres i fordelingsskapet og
modbus kabel kobles i serie mellom måler og samtlige ladebokser i gruppen som skal
lastbalanseres.
For denne type installasjon anbefales GLB med stikkontakt for optimal fleksibilitet.

ALLE
GLB LADEBOKSER
ER FORBEREDT
FOR DYNAMISK
LASTBALAN
SERING

OPPTIL 32 LADEBOKSER
MAN KAN LASTBALANSERE OPP TIL 32 LADEBOKSER
I EN GRUPPE VED Å BENYTTE
1 MASTER OG OPPTIL 31 STANDARD GLB.

GLB Master WiFi
Type 2 +måler

GLB standard
Type 2 +måler

Man bruker da en GLB Master modell i kombinasjon
med standard GLB ladebokser, og linker disse sammen med modbuskabel i serie.
GLB Master styrer hele ladesystemet via input fra
modbusmåler plassert i fordelingsskapet.
Masterlader har et WIFI aksesspunkt som benyttes
til kommunikasjon via smarttelefon eller PC for
programmering av ladeanlegget.

Ta kontakt for ytterligere informasjon.
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Väggäste på bild är tillbheör

LS4

LADESTASJON FOR OFFENTLIG MILJØ

Med drøyt åtte års erfaring med ladeløsninger for elbil er LS4 utviklet for å møte
fremtidens krav. GAROs LS4 ladestasjoner er svært velegnet for installasjon i
offentlig miljø. LS4 er i all hovedsak produsert i aluminium for å oppfylle de strenge
kravene til installasjoner i offentlig miljø.
180° Statusindikasjon og frontbelysning. På toppen av ladestasjonen sitter det 2
stk 180° LED striper for statusindikasjon, et over hvert uttak, så man enkelt kan se
fra alle sider om stolpen lader, er ledig eller er ute av drift. Øverst i senter av fronten
på ladestasjonen sitter en LED-lyslist som belyser fronten på ladestasjonen og er
velegnet for å lyse opp en brukerveiledning/instruks.
Denne har også en sekundærfunksjon da den lyser opp innredningen i ladestasjonen når døren åpnes for betjening av interne sikringskomponenter. Ladestasjonen
har to Type 2 uttak innfelt i en belyst og vær beskyttet nisje. LS4 finnes i utførelser
fra 3,7kW til 22kW, med eller uten RFID leser, med eller uten strømmåler.
Individuelt Type B avsikrede uttak.
Koblingsstykker for 50q Alu-Cu inn/ut som standard.
LS4 for montering på betong.
Høyde: 1400 mm
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LS4

ELEKTRONIKKEN I LADESTASJONEN
Ladestasjonen har integrert elektronikk som sørger for kommunikasjon mellom
ladestasjonen og elbilen. Elektronikk og sikringer er plassert under heldekkende
avdekking IP2XC innenfor døren, og kan betjenes av usakkyndig personell.
Hovedstrømmen kan enkelt brytes med hovedbryteren inne i ladestasjonen.
KOMMUNIKASJON MED SMARTE FUNKSJONER
Ladestasjonen kan bestykkes med RFID-lesere og 3G/4G eller nettverkstilkobling
LAN, for felles oppkobling og styring via skybaserte kommunikasjonsplattformer.
LS4 støtter OCPP 1.5 og 1.6.
Kan også leveres med termostatstyrt varmeelement, overspenningsvern,
strekkavlastning eller ekstra stort koblingsstykke for større tverrsnitt enn 50mm²,
se tilbehør på side 21.
MONTERING AV LS4 LADESTASJON
Ladestasjonen kan boltes fast direkte på et fast underlag av betong eller lignende.
Som tilbehør kan vi levere jordfundament for nedgraving eller veggfeste for
montasje på vegg.
LS4 COMPACT VEGGMONTERING
Høyde: 1000 mm

LED BELYSNING
LED belysning i front av
stasjonen, for belysning
av eventuell instruksjon.

LADESTATUSINDIKERING
180 grader LED indikering
på ladestatus over hvert
av uttakene.

GARO LS4 ned i minste detalj.
1

Tydelig LED indikering rundt hele stolpen – lett synlig

2

LED lys på fronten – synlig informasjon på fronten også
i mørket

3

Ledbelysning, lavt energiforbruk, lyser lenger

4

Værbeskyttede EV-uttak – for lang levetid

5

Opplyste EV-uttak – gjør det enkelt å koble til.

6

2 separate RFID-lesere – enkelt for sluttkunden

7

Enkel installasjon – stolpen er ferdigkoblet
ved levering

8

Låsbar frontdør – forenkler service og vedlikehold
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TYPE 2 UTTAK
Belyste og avskjermede
Type 2 uttak. RFID leser
over hvert av uttakene.

Oversiktlig installasjon – lett å vedlikeholde
og overvåke
10 Spesialmembran i gummi – beskytter mot fukt
og skadedyr
11 Temperaturkontroll (Cold option) som ekstrautstyr
– reduserer kulde og kondens.
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LADESTASJON LS4
LADESTASJONER VELEGNET FOR OFFENTLIG MILJØ

Ladestasjon standard for montering på betongdekke eller på vegg ”compact”
Elnummer

Varenr.

Beskrivelse

Typebetegnelse

Merkestrøm
A/uttak

Effekt
kW/uttak

BASIC LS4 UTEN MÅLER
15 691 90

352 832

2 x EV uttak, Type 2 Mode 3, Jordfeilbryter Type B

LS4 EV2 3,7 kW

16

3,7

15 691 91

352 833

2 x EV uttak, Type 2 Mode 3, Jordfeilbryter Type B

LS4 EV2 7,4 kW

32

7,4

15 691 92

2449882

2 x EV uttak, Type 2 Mode 3, Jordfeilbryter Type B. 3 fas 400V

LS4 EV2 11 kW

16

11

15 691 93

2449883

2 x EV uttak, Type 2 Mode 3, Jordfeilbryter Type B. 3 fas 400V

LS4 EV2 22 kW

32

22

2 x EV uttak, Type 2 Mode 3, Jordfeilbryter Type A, RFID og DC-overvåking

LS4M-T2 3,7WO-LAN

16

3,7

2 x EV uttak, Type 2 Mode 3, Jordfeilbryter Type A, RFID og DC-overvåking

LS4M-T2 7,4WO-LAN

32

7,4

2 x EV uttak, Type 2 Mode 3, Jordfeilbryter Type A, RFID og DC-overvåking

LS4M-T2 11WO-LAN

16

11

2 x EV uttak, Type 2 Mode 3, Jordfeilbryter Type A, RFID og DC-overvåking

LS4M-T2 22WO-LAN

32

22

2 x EV uttak, Type 2 Mode 3, Jordfeilbryter Type A, RFID og DC-overvåking

LS4M-T2 3,7WO- 3G/4G

16

3,7

2 x EV uttak, Type 2 Mode 3, Jordfeilbryter Type A, RFID og DC-overvåking

LS4M-T2 7,4WO- 3G/4G

32

7,4

2 x EV uttak, Type 2 Mode 3, Jordfeilbryter Type A, RFID og DC-overvåking

LS4M-T2 11WO- 3G/4G

16

11

2 x EV uttak, Type 2 Mode 3, Jordfeilbryter Type A, RFID og DC-overvåking

LS4M-T2 22WO- 3G/4G

32

22

SMART MED MÅLER LAN

SMART MED MÅLER 3G/4G
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TRÅDLØS INDUKSJONSLADING - WEWC
Trådløs induksjonslading, bygget på
Qualcomm Technology, utviklet for å gi
den enkleste ladeløsningen.
Denne løsningen kan lade fra
3,7 - 22kW uten bruk av ladekabel
mellom lader og bil.
Minimalt effekttap mellom base og bil.
Double D Magnetics
Low field emissions
High Quality Factor
Good Coupling Factor
Superior z-gap
Improved x/y tolerance
Live objects protection (LOP)
Metallic foreign object detection (FOD)
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DC HURTIGLADING
I GAROs sortiment inngår også DC-ladere med effekter fra 24 til 325 kW. DC-laderne skiller
seg fra AC normallading gjennom at DC-laderen overfører likestrømspenning direkte til
bilens batteri utenom bilens ombordlader. Dette gjør at lading kan foregå med vesentlig
høyere effekt.
GAROs DC-ladere er alltid utstyrt med fast ladekabel tilpasset laderens effekt, og på neste
generasjons høyeffektladere vil ladekablene sågar være væskekjølte for å kunne overføre
den store effekten disse laderne gir.
Ladetiden for en normal elbil (ca. 40 kWh batteristørrelse) er ved 50kW lading ca. 45 minutter
og ved 24kW ca. 1,5 time. Batteritemperatur spiller også en viktig rolle på ladehastigheten.
DC-ladere bør være oppkoblet mot et drifts og overvåkingssystem, så den enkelt kan oppdateres med ny Software, samt man har kontroll og kan overvåke driftsstatus på laderen.
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SEMIHURTIGLADER QC24
Med CCS
Med GARO QC24 kan lade samtlige CCS kompatible elbiler på markedet.
Stasjonens effekt er 24 kW som innebærer at en elbil kan lades opp på
ca 60 minutter avhengig av batteriets størrelse og temperatur.
Er bilens batteri kaldt, vil DC lading ta lengre tid.
Laderen er utstyrt med ladekabel med konnektor for CCS.

TEKNISKE DATA
Tilførsel til laderen
Mating

3-faser + jord + nøytral

Spenning

400 V ± 10% V a.c.

Strømstyrke

37 A - Forankoblet sikring = 4 pol 50Amp

Frekvens

50 Hz ± 10%

Laderen
Effekt

24 kW

Konnektor

COMBO T2 CCS

Vekt

Ca 60 kg

Mål

1105 x 365 x 567 mm

Luftfuktighet

5 - 90 %

Temperatur

–25 till +40 ºC

Støy

< 55 dB

Standarder

IEC 61851-1 m fl

IP-klasse

IP54

Kommunikasjon

Start- og stopp knapp.

Montering

På vegg
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HURTIGLADER QC45
Med CCS & CHAdeMO & AC22
Med GARO QC45 kan samtlige elbiler på markedet hurtiglade fra en og samme
stasjon. Stasjonens effekt er 50 kW som innebærer at en elbil kan lades opp på
30-60 minutter avhengig av batteriets størrelse og temperatur. Er bilens batteri
kaldt, vil DC lading ta mye lengre tid enn 30-60 minutter.
DC lading av Tesla forutsetter bruk av Tesla CHAdeMO adapter.
Laderen er utstyrt med ladekabler med konnektor for både CHAdeMO samt CCS.
DC kan kun foregå på enten CHAdeMO eller CCS, ikke begge samtidig.
Stasjonen kan også leveres med Type 2 for 22kW AC-lading.
På en QC45 kombinert med DC + AC 22, kan lading foregå på AC uttaket
samtidig som det lades DC på CHAdeMO eller CCS.

TEKNISKE DATA
Tilførsel til laderen
Mating

3-faser + jord + nøytral

Spenning

400 V

Strømstyrke

73 A

Frekvens

50/60 Hz ± 10%

Laderen
Effekt

50 kW

Konnektor CHAdeMO

JEVS G105

Konnektor CCS

COMBO T2

Konnektor AC

Type 2 Mode 3 (opsjon)

Vekt

Ca 600 kg

Mål

1800 x 630 x 630 mm (hxb)

Luftfuktighet

5-95 %

Temperatur

–25 till +50 ºC

Støy

< 55 dB

Standarder

IEC 61851-1 m fl

IP-klasse

IP55

Kommunikasjon

Leveres med standard RFID-leser og 4G ruter.
Start- og stopp knapp, samt nødstopp

Montering

På betongunderlag

SORTIMENT DC LADERE QC45
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Art.nr.

Typebetegnelse

Beskrivelse

5115

QC45 TRIPPEL

50kW CCS + CHAdeMO + AC22kW

5111

QC45 DUAL DC

50kW CCS + CHAdeMO

HURTIGLADER QC90 - QC150
Høyeffektlader med CCS

For CCS kompatible elbiler og elbusser med en ladekapasitet opp
til 150 kW. Ved bruk starter laderen umiddelbart ved tilkobling
av kjøretøy. Om adgangskontoll kreves er laderen utstyrt med
RFID leser som vil kun gi tilgang til laderen av behørig personell.
TFT-fargeskjermen indikerer tydelig ladeprosessen (tid, energi og
batteriinformasjon). Lading avsluttes av seg selv, eller kan enkelt
stoppes via betjeningsknappene. Er adgangskotroll aktivert må
RFID kort benyttes for og aktivere knappefunksjonene.

TEKNISKE DATA
Tilførsel til laderen
Mating

3-faser + jord + nøytral

Spenning

400V ± 10%

Strømstyrke

max 225A

Frekvens

50 Hz ± 10 %

Effekt

40 – 90 – 150kW

Konnektor CCS

Combo T2 mode-4

Mål (bxdxH)

800 x 800 x 1800,
1000 x 800 x 1800

Luftfuktighet

5% – 95%

Temperatur

– 35 till +50 ° C

Standarder

OCPP, IEC 618 51-1 m fl

IP-klasse

IP54, IK10

Kommunikasjon

RFID, 4G, LAN

Montering

På betongunderlag

SORTIMENT DC HØYEFFEKTLADERE 90 -150KW
E-nummer

Art.nr.

Typbeteckning

Beskrivning

24 498 55

352 757

QCBUS90

Høyeffektlader 90kW

24 498 56

353 758

QCBUS150

Høyeffektlader 150kW
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HØYEFFEKTLADERE, OPPTIL 325 KW
FERDIGLADET PÅ MINUTTER
Bilindustrien stiller krav til at det skal gå like hurtig og lade en elbil som det er og fylle
tanken på en bensin/diesel bil. Her ligger GARO i forkant med nye produkter som
klarer og hurtiglade en elbil på bare noen minutter. GAROs nye generasjon høyeffektladere kommer til å bli et viktig tilskudd i utbyggingen av ladeinfrastrukturen.
Høyeffektladerne kan levere 2x175A (2x163kW) eller 1x350A (325kW).
Ladespenningen er opp til 920V med en ladestrøm på 350A gir 325kW DC.

•
•

Ny design
Stømforsyning 500A/400V

•

Konnektor – CCS, 2x175A
– CCS, 1x350A
– Chademo 1x125A

•
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Kommunikasjon via – 4G / LAN

KABINETT
De tilhørende kabinettene
forsyner høyeffektladerens
kiosk med effekt opp til 325kW!
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TOPPSYSTEM - BACKOFFICE
Eksempel på kommunikasjon
på web basert løsning.

INTERNET T
OCPP 1.5
OCPP 1.6
LADEPORTAL

APP

ETERNET/3G-4G

Infrastrukturen for ladesystemer som skal kunne kommunisere og
fjernstyres består av følgende:
•

Smarte ladestasjoner som er utstyrt med ladeuttak type 2 mode3, LAN tilkobling eller 3G modem.

•

Ladeportal som overvåker og samler inn statistikk fra ladestasjonene.

•

Backoffice kan overvåke status på ladestasjonene.
– Se om sikring har løst ut eller annen feil har inntruffet, varsle (og om ønskelig få e-post om nye alarmer)
– Vise i sanntid om ladestasjonen er i bruk eller er ledig.
– Se i sanntid strøm/effektforbruk for pågående lading.

•

Backoffice gir full oversikt med logg av ladesesjoner som kan hentes ut til en database og brukes for
forbruksregistreing.

•

Backoffice styrer adgangskontroll – legge til/endre/fjerne brukere som skal ha tilgang til ladestasjonene
via RFID.

•

De fleste backoffice kan vise diagram som viser bruken av ladestasjonene.

•

GAROs ladestasjoner er kompatible med alle leverandører av kjente toppsystem - backoffice via OCPP,
LAN, G-CTRL eller 3-4G.

•

Konfigurere og oppdatere software for ladestasjonene remote.

•

Betaling for lading kan foregå f.eks. gjennom backoffice via:
– RFID-kort tilknyttet et abonnement
– App tilknyttet et abonnement
– SMS
– VIPPS

LADEKORT

Administrer lading med f.eks
et RFID-kort.

– EasyPark

RFID KORT
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TILBEHØR
TILBEHØR LS4
E-nummer

Art.nr.

Beskrivelse

Typebetegnelse

24 498 93

352 799

Termostatstyrt varmeelement

COPTION-LS4

24 498 95

352 698

Strekkavlaster

KF-LS4

24 498 96

352 699

Jordfundament

MF-LS4

24 498 97

352 800

Veggfeste for lang modell 1400mm

W-LS4

24 498 98

352 803

Koblingsstykke for videremating 95mm²

PLSVM-LS4

24 491 22

353 091

Veggfeste LS4 Compact

VFLS4

180 214

00005572

Likalås LS4 1919

108 240

00005546

Nøkkel LS4 1919

Jordfundament

Koblingsstykker 95mm²

Varmeelement
(Cold Option)

Strekkavlastning

Veggfeste, lang LS4 modell
Veggfeste, LS4 compact

TILBEHØR GLB
E-nummer

Art.nr.

Beskrivelse

Typebetegnelse

E 2449859

352 898

Kabelholder

SH-GLB

E 2449857

352 875

Stativ enkel

ST-GLB

E 2449858

352 897

Stativ dobbel

ST-GLB-D

E 2449322

353 131

RFID-kortleser

E 2449845

352 936

Beskyttelsestak

353 170

RK5 RFID-kort 5-Pack

353 176

RT5 RFID-brikke 5-pack

1631002

00006882

Kombiautomat Type B 2Pol 16C 30mA

1631003

00006883

Kombiautomat Type B 2Pol 20C 30mA

1631004

00006884

Kombiautomat Type B 2Pol 25C 30mA

1631012

00006885

Kombiautomat Type B 2Pol 32C 30mA

1631013

00006886

Kombiautomat Type B 2Pol 40C 30mA

1628102

00003575

Jordfeilbryter 30mA 4x63 Type B GB12

Kabelholder SH-GLB

SKT-GLB
Beskyttelsestak SKT-GLB

Kombiautomat Type B, kun 4 moduler!

Jordfeilbryter Type B

Stativ enkel GLB
8001003

00003659

Måler Trefase EM340 RS485-modbus 65A

Modbusmåler

E-nummer

Art.nr.

Beskrivelse

Typebetegnelse

E 2449788

00005474

Ladekabel T2-T2 16Amp 1fas

GLK2T216A230V

E 2449791

00005467

Ladekabel T2-T2 32Amp 1fas

GLK2T232A230V

E 2449789

00005475

Ladekabel T2-T2 16Amp 3fas

GLK2T216A400V

E 2449792

00005472

Ladekabel T2-T2 32Amp 3fas

GLK2T232A400V

E 2449787

00005473

Ladekabel T2-T1 16Amp 1fas

GLK1T216A230V

E 2449790

00005471

Ladekabel T2-T1 32Amp 1fas

GLK1T232A230V
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OVERSIKT OVER BATTERISTØRRELSE OG LADEEFFEKT

Hvordan fungerer lading med Type2 Mode3?
Ladekontakten / pluggen type2 mode3 har 7 eller 5 pinner.
L1, L2*, L3*, N, PE samt 2 kommunikasjonspinner. *3fas 400V.
Maks ladeeffekt AC på kontakten er 32Amp 3+N, 22kW.
Type 1 pluggen har 5 pinner.
En ladestasjon som er bestykket med stikkontakt Type 2
Mode 3, har en innebygget styringsenhet (Charge Controller).
Styringsenheten måler motstand i kabel som plugges
i ladestasjonen, og om denne er kompatibel med hva
ladestasjonen kan gi av ladeeffekt.
Bilen tilpasser seg den ladeeffekt ladestolpen kan gi ut i fra
kommunikasjonen mellom styringsenhet og elbil.
Type 2 Mode 3 kontakten er spenningsløs når den ikke er
tilkoblet en elbil!
Effekten den enkelte elbilmodell kan ta, avhenger da av
ombordladeren til elbilen. Se ovennevnte tabell, eller innhent
informasjon fra bilfabrikanten.
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KRAV I NEK 400:2014
KILDE: NEK 400-7-722 NEK:2014

722.302 MAKSIMAL LAST OG SAMTIDIGHETSFAKTOR
Samtidighetsfaktoren for en forbrukerkurs som forsyner tilkoblingspunktet direkte
(for eksempel stikkontakten) skal settes til 1,0.
Samtidighetsfaktoren for en hovedkurs som forsyner flere tilkoblingspunkter kan reduseres
hvis laststyring er installert.
722.531.2 STRØMSTYRT JORDFEILVERN
Hvert koblingspunkt skal være individuelt beskyttet av et allpolig strømstyrt jordfeilvern med
merkeutløserstrøm ≤ 30 mA.
Det strømstyrte jordfeilvernet som beskytter tilkoblingspunktet skal minst være av type A.
Ved strømforsyning med flere faseledere og hvor egenskapene til belastningen er ikke kjent,
skal beskyttelse mot DC-feilstrømmer anordnes, for eksempel ved bruk av strømstyrt jordfeilvern type B.
722.533 UTSTYR FOR BESKYTTELSE MOT OVERSTRØMMER
Hver kurs som forsyner et tilkoblingspunkt skal være individuelt beskyttet av et overstrømsvern.
722.62.2.01 INTERVALL FOR PERIODISK VERIFIKASJON
Allment tilgjengelige ladestasjoner skal visuelt inspiseres minst 1 gang pr. uke for og verifisere at:
Utstyr ikke er synlig skadet slik at sikkerheten kan være svekket, og ladestasjoner ikke har driftsfeil.
(ingen visuelle feilmeldinger)
722.62.2.02
Allment tilgjengelige ladestasjoner skal verifiseres i samsvar med kravene i 62.1 minst 1 gang pr år.
••
••

••
••
••
••
••
••
••
••

•
Tolkning: Lading av elektriske kjøretøy – valg av strømstyrt jordfeilvern
NK64 har mottatt flere henvendelser knyttet til kravet i NEK 400-7-722:2014, avsnitt 722.531.2 vedrørende valg av type strømstyrt jordfeilvern for beskyttelse av tilkoblingspunkt for lading av elektriske kjøretøy. Mange har stilt spørsmål om når man kan betrakte egenskapene
til belastningen som kjent, og ikke minst om enfasete tilkoblinger i 230 V IT/TT i denne sammenhengen skal betraktes som koblet mellom
faseledere.
NK64 har i sine møter 2014-12-04, 2015-02-05 og 2016-08-25 vurdert kravene i NEK 400-7-722:2014, avsnitt 722.5531.2 om valg av type
strømstyrt jordfeilvern for beskyttelse av tilkoblingspunkt for lading av elektriske kjøretøy, og registrerer følgende:
Normens formulering om strømforsyning med flere faseledere innebærer at i IT, TT og TN-systemer med 230 V systemspenning, er tilkoblingene alltid forsynt med flere faseledere.
DC-lekkstrømmer og DC-feilstrømmer i forbindelse med lading kan dersom de fritt vil flyte innover i installasjonen kunne medføre at
funksjonen til strømstyrte jordfeilvern i installasjonen blir ødelagt. Hensikten med å bruke strømstyrt jordfeilvern type B er å forhindre at
DC-lekkstrømmer eller –feilstrømmer kan flyte inn i installasjonen.
I nyere dokumenter fra IEC vedr. utarbeidelse av IEC 60364-7-722 er det forslag om strengere føringer for bruk av strømstyrt jordfeilvern
type B. Muligheten for bruk av strømstyrt jordfeilvern type A blir sterkt begrenset, med det gis samtidig mulighet for løsninger med bruk
av type A så lenge tilsvarende sikkerhet kan garanteres..
NK64 har på denne bakgrunn vedtatt følgende:
Kravet i NEK 400-7-722:2014, avsnitt 722.531.2 valg av type strømstyrt jordfeilvern for beskyttelse av tilkoblingspunkt for lading av elektriske kjøretøy innebærer at strømstyrt jordfeilvern type B skal anvendes med mindre fabrikanten dokumenterer at bruk av strømstyrt
jordfeilvern type A gir tilsvarende sikkerhet.
NK64 påpeker at dersom en ladestasjon er forsynt med strømstyrt jordfeilvern for hvert tilkoblingspunkt, er kravet i 722.531.2 allerede
dekket og ytterligere strømstyrt jordfeilvern for beskyttelse av tilkoblingspunktet er ikke nødvendig.
NK64 endret på sitt møte 2015-02-05 ordet «tilfredsstillende» til «tilsvarende» i 1. avsnitt av vedtaket. NK64 endret på sitt møte 2016-08-25
frasen «det dokumenteres» til «fabrikanten dokumenterer» i 1, avsnitt av vedtaket.
23

24

Kobbervikdalen 65, 3036 DRAMMEN

+47 32 89 64 50

www.garo.no

