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GLB-ladeboks fra GAROGLB-ladeboks fra GARO
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(figur 1)

med kabel og plugg, type 1 eller 2 med type 2-uttak

(figur 3)

(figur 2)

I

A. Frontdeksel

B. Deksel

C. Bakplate

D. Indikatorlampe

E. Nøkkel

F. Plugg av type 1 eller 2

G. Type 2-uttak

H. RCCB (jordfeilvern uten integrert overstrømsvern) eller RCBO (jordfeilvern med 
integrert overstrømsvern). Energimåler.

I. Serienummer/SSID, passord (bare Wi-Fi-versjon)
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NONO Om denne håndboken

Formålet med denne håndboken er å gi deg informasjonen du trenger for å lade elbilen 
din med denne ladeboksen fra Garo, modell GLB.

Dette dokumentet inneholder generelle beskrivelser som ble bekreftet å være nøyaktige på 
trykketidspunktet. Men siden GARO har kontinuerlig forbedring som mål, forbeholder vi 
oss retten til når som helst å gjøre produktendringer.

Om denne håndboken
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NONO Sikkerhetsinformasjon Sikkerhetsinformasjon

Farekategorier og spesielle symboler
Les disse anvisningene nøye før du prøver å montere, betjene eller vedlikeholde produktet. 
Ta vare på håndboken til fremtidig bruk.

Angir en potensielt farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlig skade

Angir en potensielt farlig situasjon som kan føre til mindre eller moderat 
skade

 Angir praksis som ikke medfører fare for personskade

Sikkerhetsinformasjon

Advarsler

Dette utstyret må ikke brukes av noen (inkludert barn) med nedsatt fysisk, sensorisk 
eller mental funksjonsevne, eller noen som mangler erfaring eller kunnskap, med 
mindre personen som er ansvarlig for sikkerheten deres, overvåker dem eller på 
forhånd instruerer dem i bruk av utstyret.

Ladeboksene i GLB-serien er utelukkende beregnet på å lade elbiler.

GLB-ladeboksen må jordes ved hjelp av et permanent ledningsopplegg.

Ikke monter eller bruk GLB-ladeboksen i nærheten av brannfarlige, eksplosive, 
slipende eller brennbare materialer, kjemikalier eller damp.

Slå av hovedsikringen før du monterer, konfigurerer eller rengjør GLB-ladeboksen.

Bruk GLB-ladeboksen bare innenfor de angitte driftsparameterne.

Du må aldri spraye vann eller annen væske direkte på GLB-ladeboksen. 
Du må aldri spraye væske på ladehåndtaket, eller dyppe ladehåndtaket i 
væske. Oppbevar ladehåndtaket i dokken for å hindre unødig eksponering for 
forurensning eller fuktighet.

Ikke bruk dette utstyret hvis det ser ut til å være skadet, eller hvis ladekabelen ser 
ut til å være skadet.

Ikke endre monteringen av utstyret eller noen del av produktet.

Ikke berør endeterminalene på GLB-ladeboksen med fingrene eller med andre 
gjenstander.

Ikke før inn fremmedlegemer i noen del av GLB-ladeboksen.
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NONO Sikkerhetsinformasjon

Forsiktighetsregler

Ikke bruk private strømgeneratorer som strømkilde for lading.

Feil montering og testing av GLB-ladeboksen kan skade bilens batteri og/eller 
selve GLB-ladeboksen.

Ikke bruk GLB-ladeboksen ved temperaturer utenfor produktets driftsområde – se 
tekniske data.

Merknader

All montering må utføres av en autorisert montør og være i samsvar med lokale 
monteringsbestemmelser.

Sørg for at GLB-ladeboksens ladekabel er plassert slik at den ikke blir tråkket på, 
kjørt over, snublet i eller utsatt for skade eller belastning.

Rull ut ladekabelen for å hindre overoppheting.

Ikke bruk vaskemidler til å rengjøre noen av komponentene i GLB-ladeboksen. 
Utsiden av GLB-ladeboksen, ladekabelen og enden av ladekabelen må tørkes 
regelmessig med en ren, tørr klut for å fjerne oppsamlet smuss og støv.

Pass på at du ikke skader kretskortet eller komponenter under montering.

Sjekk lokale standarder og bestemmelser for å sikre at du ikke overskrider 
begrensningene for ladestrøm.

Frontdekselet må alltid være låst i øvre posisjon for å sikre samsvar med IP-
standard IP44.

For å utjevne belastningen er det viktig å rotere fasene ved tilkobling av flere 
GLB-ladebokser til samme system. Vær oppmerksom på at 1-faselading er vanlig 
på elbiler, og L1 i GLB brukes til dette formålet.

Ved gjennomføring av en isolasjonstest på en installasjon er det viktig å koble fra 
rekkeklemme J1 på hovedkretskortet på GLB.

Hvis du vil være sikker på at den monterte GLB-ladeboksen fungerer som den 
skal, bør du teste den med en ESVE-tester eller elbil.
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NONO Tekniske data

Spesifikasjoner
Produkttype: alle GLB-modeller

Standarder/direktiver: IEC 61851-1 og IEC TS 61439-7

Montering: på vegg

Merkespenning: 230 V/400 50 Hz

Monteringssystemer: TT-, TN- og IT-systemer

Ladetype: Mode 3

IP-klasse: IP44

Mekanisk slagfasthet: IK08

Brukstemperatur: –25 0C – +40 0C

Lagringstemperatur: –35 0C – +55 0C

Monteringshøyde: 0,5–1,5 meter fra bakken til nedre kant av lader

Vekt: ca. 3 kg inkludert uttak
3,8–4,1 kg inkludert kabel og plugg, 1-fase
5,4 kg inkludert kabel og plugg, 3-fase

Kabellengde:  5 m (bare GLB-modeller med faste kabler)

Tekniske data
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NONO Forenklet koblingsskjema for hovedkretskort

        

1. blue/brown 
2. blue/red 
3. blue/yellow 
4. blue/green 
5. white 
6. red 

Load balancing – reduces charging current when demand elsewhere increases 

� Connect central energymeter to ”E-Meter” modbus terminals (A- to A- and B+ to B+) 
� Config meter to modbus address no.2 (9600 baud, no parity, one stop bit) 
� Config SW1 (1-3) for max current A (fuse rating)   

Compatible energy meters 

� Garo 1-phase energymeter, GNM1D -RS485  
� Garo 3-phase energymeter, GNM3D -RS485  

 

FUSE 2AT 

Connector for  
OCPP/Wi-Fi module 

 

M 
CP  PP 

Fuse/RCCB FB 
Contactor FB 
Contactor control 
Line (L) 
Neutral (N) 
Protective earth (PE) 

Connector for  RFID 
reader 

 RCCB 

    L    N   PE 

  L           N   PE 
Type 2 outlet 

Type 2 outlet 

GK32 

1 2 3 4 5 6 

 DataLink 

 E-Meter  

 Ext. charge control      
 open=on, close=off 
 *) - see info below 

SW2 

SW1 

*   Remote control signal 
 can be set in inverse 
 function.                      
 See dip-switch SW1(4) 

Remote control 

A1 A2 

63 64 

GKN11 

A - 

B + 

A - 

B + 

Max charging   Factory default 
current (A)        16A 

Factory default  

SW3  

SW3 – Reset button,   
Press down > 3 sec to   
reset WiFi back to default 
Access Point mode. See 
label behind sliding front 
cover for SSID name and 
password  

205

124
42

2

(figur 4)

Dimensjonstegning

Dimensjonstegning

(figur 5)

Forenklet koblingsskjema for hovedkretskort

Eks. ladingsstyring
åpen = on, lukket 

= off
*) – se info nedenfor

SW3 – tilbakestillingsknapp, 

trykk ned i > 3 sek for å

tilbakestille Wi-Fi til standard

tilgangspunkt-modus. Se

etikett bak det skyvbare front-

dekselet for å finne SSID-navn 

og passord. 

Koble sentral energimåler til Modbus-rekkeklemmene merket ”E-Meter” (A– til A– og B+ til 
B+)

Kompatible energimålere
• GARO 1-fase energimåler, GNM1D-RS485
• GARO 3-fase energimåler, GNM3D-RS485

J1
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NONO Monteringsanvisning for montør Monteringsanvisning for montør 

353116
GLB-T222WO
230/400V 32A 50Hz
IP44 EN 61851-1 IEC61439-7 AEVCS
SN: 5022254
BOX 203, 335 25 GNOSJÖ, SWE 

All montering må utføres av en autorisert montør og være i samsvar med lokale 
monteringsbestemmelser. 

GARO-ladeboksen er en AC-lader som muliggjør Mode 3-lading i overensstemmelse med 
kravene i IEC 61851-1 og IEC TS 61439-7. 
Produktet oppfyller IP-standard IP44, med lukket front. 
Det skal monteres på vegg eller stolpe til GARO-ladeboks, og all montering må utføres av 
en autorisert montør og være i samsvar med lokale monteringsbestemmelser. 

MONTERINGSANVISNING FOR MONTØR

(figur 6)

Eksempel på typeskilt 

GLB-type

Viktig informasjon til montør:

(tabell 1)

 

• Regn ut maksimal driftsstrøm. Bruk ledere av en størrelse som er i tråd med lokale 
monteringsbestemmelser. Den valgte kabelen må kunne tåle perioder med en 
konstant belastning på opptil 32 A. Produsentens anbefaling er å bruke ledere på 
minimum 10 mm² for å unngå spenningsfall.

• Beregn avstanden for å sikre minimalt spenningsfall.

1) Ladere uten RCCB eller RCBO i kabinettet må ha jordfeilvern og må beskyttes 
med en sikring på maks. 32 A i fordelingsskapet.

2) Ladere uten RCCB av type B i kabinettet må i henhold til IEC 60364-7-722 
beskyttes med et jordfeilvern (RCD) av type B.

3) 3-faseladere som er utstyrt med RCCB (jordfeilvern uten integrert 
overstrømsvern), må beskyttes med en sikring på maks. 32 A i 
fordelingsskapet.

4) 1-faseladere som er utstyrt med RCBO (jordfeilvern med integrert 
overstrømsvern) kan parallellkobles. Denne gruppen av ladere må beskyttes 
med en reservesikring i fordelingsskapet. Reservesikringen må ikke overstige 
125 A.
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NONO Monteringsanvisning for montør / Nødvendig verktøy og materialeMonteringsanvisning for montør / Innhold i esken

EN

GARO Wallbox

Assembly instructions/User Instructions (EN)

380175-3

Språketiketter

GLB-ladeboks

Nøkler

Boremal
(se baksiden av esken)

Håndbok

Før du monterer Garo-ladeboksen, må du sørge for at du har følgende verktøy og 
materiale for hånden:

• blyant eller merketusj
• hullmaskin (valgfritt, til å lage hull i pappmalen)
• avbitertang
• voltmeter eller digitalt multimeter (for å måle vekselspenning på monteringsstedet)
• liten flat skrutrekker
• mellomstor flat skrutrekker
• stor flat skrutrekker (valgfritt, for å trykke ut plastskivene i hullene på baksiden av GLB-

ladeboksen) 
• T20 Torx-skrutrekker
• 3 skruer (og plugger) som er egnet til veggtypen
• hylser (diameteren på hylsene avhenger av diameteren på strømledningene og på 

konstruksjonen)
• vaterpass
• elektrisk drill
• tvinnet parkabel (valgfritt, bare ved bruk av DLM) 
• kabel: ELAKY/ELAKY-S 2 x 2 x 0,6 eller tilsvarende
• kabelmuffe til overføringskabel (valgfritt, bare ved bruk av skivene i hullene på 

baksiden av GLB-ladeboksen)

Nødvendig verktøy og materialeInnhold i esken
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NONO Monteringsanvisning for montør / Montering trinn for trinn Monteringsanvisning for montør / Montering trinn for trinn

(figur 7)

(figur 8)

1. Les sikkerhetsinstruksjonene.

All montering må utføres av en autorisert montør og være i samsvar med 
lokale monteringsbestemmelser. 

2. Sørg for at tilførselskabelen ikke er strømførende.

Slå av hovedsikringen før du monterer, konfigurerer eller rengjør GLB-
ladeboksen.

3. Fjern boremalen fra emballasjen (se Innhold i esken)

4. Fest boremalen til veggen der laderen skal monteres. 
Egnet høyde – se Tekniske data. 

Ikke monter eller bruk GLB-ladeboksen i nærheten av brannfarlige, 
eksplosive, slipende eller brennbare materialer, kjemikalier eller damp.

5. Bor/marker i henhold til anvisningene på boremalen.

6. Lås opp frontdekselet med nøkkelen som følger med, og skyv dekselet nedover.

7. Frontdekselet har en innebygd stoppstilling. For å komme forbi denne stillingen 
tar du tak nederst på dekselet og løfter det forsiktig utover samtidig som du drar 
det nedover.

Montering trinn for trinn

8. Løsne de sju skruene, og løft dekselet forsiktig av bakplaten.
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NONO Monteringsanvisning for montør / Montering trinn for trinn Monteringsanvisning for montør / Montering trinn for trinn

(figur 9)

Serienummer/SSID, 
passord 
(bare Wi-Fi-versjon)

10. Skru bakplaten på veggen med tre skruer som er tilpasset underlaget. Se de røde 
pilene på figur 9.

11. Før kabelen gjennom kabelinngangen.

Pass på at du ikke skader kretskortet eller komponenter under montering.

12. Koble kabelen til rekkeklemmene. Rekkeklemmene er kompatible med kabler som 
måler 1,5 mm² – 6 mm² opptil 10 mm² i 32 A ladeboks. 

GLB-ladeboksen må jordes ved hjelp av et permanent ledningsopplegg.

Bruk GLB-ladeboksen bare innenfor de angitte driftsparameterne.

13. Må ladestrømmen reduseres? Se avsnittet Redusere ladestrømmen.

Feil montering og testing av GLB-ladeboksen kan skade bilens batteri og/
eller selve GLB-ladeboksen.

Sjekk lokale standarder og bestemmelser for å sikre at du ikke overskrider 
begrensningene for ladestrøm.

For å utjevne belastningen er det viktig å rotere fasene ved tilkobling 
av flere GLB-ladebokser til samme system. Vær oppmerksom på at 
1-faselading er vanlig på elbiler, og L1 i GLB brukes til dette formålet.

Ved gjennomføring av en isolasjonstest på en installasjon er det viktig å 
koble fra rekkeklemme J1 på hovedkretskortet på GLB.
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Kobling av faser for 3-faselader til 
3-fasesystem er angitt nedenfor. Ved 
tilkobling av 3-faselader til 1-fasesystem 
må fasen kobles til L1. 

9. (Valgfritt, bare ved tilkobling av overføringskabel til GLB) 
Trykk ut skivene i hullene på baksiden av GLB-ladeboksen. Sett på en 
kabelmuffe. Se den røde sirkelen på figur 9. Før overføringskabelen gjennom 
kabelinngangen. Tilkobling av overføringskabelen er beskrevet i avsnittet 
Dynamisk laststyring (DLM) for enkeltladere eller Dynamisk laststyring (DLM) for 
flere ladere i gruppe.
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NONO Monteringsanvisning for montør / Montering trinn for trinn Monteringsanvisning for montør / Montering trinn for trinn

(figur 10) (figur 11)

Språketiketten er
plassert på siden

7 x T20
Etikett som forklarer 

indikasjon på ladestatus

Engelsk 
informasjonsetikett

14. Sett dekselet forsiktig på plass forfra. Kontroller at flikene på høyre side passer 
inn i sporet, og at dekselet sitter riktig hele veien rundt. Hvis laderen har Wi-Fi-
tilkobling, må du sjekke at SSID-numrene på dekselet og bakplaten stemmer.

15. Fest språketikett(er) på siden av laderen. Velg ønsket språk. Se figur 10.

16. Skru fast dekselet med de sju skruene.

17. Kontroller at RCCB/RCBO er slått på.

18. Sett på plass frontdekselet ved å skyve det opp nedenfra.

19. Lås frontdekselet med nøkkelen.
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NONO Monteringsanvisning for montør / Montering trinn for trinn Monteringsanvisning for montør / Redusere ladestrømmen

(figur 12)

(figur 13)

20. Koble til strømmen, og kontroller at indikatorlampen lyser grønt uten avbrudd.

21. Hvis ikke går du til avsnittet Problemløsing.

22. Når lampen lyser grønt uten avbrudd, er laderen klar til bruk.

Hvis du vil være sikker på at den monterte GLB-ladeboksen fungerer som 
den skal, bør du teste den med en ESVE-tester eller elbil.

Avhengig av størrelsen på sikringen kan det oppstå problemer med overbelastning, særlig 
på bygningens målersikring. Du kan redusere ladeboksens ladestrøm med bryterne på 
hovedkretskortet (se Forenklet koblingsskjema for hovedkretskort).
Du må slå av strømforsyningen før du reduserer ladestrømmen.

Redusere ladestrømmen

Slå av hovedsikringen før du monterer, konfigurerer eller rengjør GLB-ladeboksen.

All montering må utføres av en autorisert montør og være i samsvar med lokale 
monteringsbestemmelser.

Sjekk lokale standarder og bestemmelser for å sikre at du ikke overskrider 
begrensningene for ladestrøm.
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NONO Monteringsanvisning for montør / Fjernstyring av lader via aktiveringsinngang Monteringsanvisning for montør / Fjernstyring av lader via aktiveringsinngang

FUSE 2AT 

M 
CP  PP 

Fuse/RCCB FB 
Contactor FB 
Contactor control 
Line (L) 
Neutral (N) 
Protective earth (PE) 

Type 2 outlet 

1 2 3 4 5 6 

 DataLink 

 E-Meter  
 Ext. charge control      
 open=on, close=off 
 *) - see info below 

SW2 

SW1 

Remote control 

A - 

B + 

A - 

B + 

Max charging   Factory default 
current (A)        16A 

Factory default  

SW3  

Fjernstyring av lader via aktiveringsinngang

Ladeboksen er utstyrt med en potensialfri kontaktinngang der lading kan aktiveres og 
deaktiveres. Laderens funksjon for fjernstyring gjør det mulig å styre ladingen eksternt, 
for eksempel ved hjelp av en reléutgang som et tidsur eller en annen overordnet 
styringsenhet.

Ladingen kan kontrolleres på to måter: 
• Aktiver lading ved å åpne kretsen mellom rekkeklemmene for Remote Control. Dette 

alternativet er standardinnstillingen.
• Aktiver lading ved å lukke kretsen mellom rekkeklemmene for Remote Control.

Innstillinger for DIP-switch

Lading aktiveres ved DIP-switch SW1.4

Åpen krets ON (standardinnstilling)

Lukket krets OFF

Fjernkontroll – 
se tabellen nedenfor

(figur 14)

Slå av hovedsikringen før du monterer, konfigurerer eller rengjør GLB-ladeboksen. 

All montering må utføres av en autorisert montør og være i samsvar med lokale 
monteringsbestemmelser.

Sjekk lokale standarder og bestemmelser for å sikre at du ikke overskrider 
begrensningene for ladestrøm.
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NONO Monteringsanvisning for montør / Dynamisk laststyring (DLM) for enkeltladere Monteringsanvisning for montør / Angi strømstyrke for hovedsikringer

E-meter   

GLB  Wi-Fi  GLB Standard       

Laddbox 2 Laddbox 3 

Data Link  Data Link  Data Link  Data Link  

0000.0 

Data Link  

Laddbox 4 Laddbox 5

GLB Standard GLB Standard GLB Standard

DLM reduserer ladestrømmen når etterspørselen etter strøm øker andre steder.
For å aktivere DLM må en GARO Modbus-energimåler monteres i fordelingsskapet. 
Følgende energimålere er godkjent:
• GNM1D-RS485 (1-fase Modbus)
• GNM3D-RS485 (3-fase Modbus)
Vær oppmerksom på at energimålerens Modbus-adresse må settes til 2. 

Energimåleren måler kontinuerlig det totale energiforbruket for hver fase. Dataene 
overføres til ladeboksen, som reduserer ladestrømmen for å hindre at hovedsikringene 
går. Ved bruk av 1-fase ladeboks må det monteres en 1-fase energimåler til fasen som 
ladeboksen er koblet til.

Dynamisk laststyring (DLM) for enkeltladere

Eksempel på installasjon (figur 15)

Slå av hovedsikringen før du monterer, konfigurerer eller rengjør GLB-ladeboksen.

All montering må utføres av en autorisert montør og være i samsvar med lokale 
monteringsbestemmelser.

Sjekk lokale standarder og bestemmelser for å sikre at du ikke overskrider 
begrensningene for ladestrøm.

Angi strømstyrke for hovedsikringer

Slå av hovedsikringen før du monterer, konfigurerer eller rengjør GLB-ladeboksen.

All montering må utføres av en autorisert montør og være i samsvar med lokale 
monteringsbestemmelser.

Sjekk lokale standarder og bestemmelser for å sikre at du ikke overskrider 
begrensningene for ladestrøm.

Hovedsikring 16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A 63 A

SW1 (1-2-3) 16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A 63 A

SW2 (1-2-3) 13 A 16 A 20 A 25 A 32 A 32 A 32 A

Under montering må strømstyrken på DIP-switch SW1 (1-2-3) justeres i henhold til 
størrelsen og styrken på hovedsikringene. 
DIP-switch SW2 (1-2-3), som styrer laderens maksimalt tillatte ladestrøm, må settes til de 
anbefalte strømverdiene som er angitt nedenfor, når DLM for enkeltladere er aktivert. 

Fordelingsskap Energimåler

Adresse 2

Tvinnet parkabel

Kabel: ELAKY/ELAKY-S 2 x 2 x 0,6 eller 

tilsvarende

Ladeboks

Tilkobling:
• Koble den sentrale energimåleren til GLB Modbus-rekkeklemmen merket ”E-Meter” 

(se Forenklet koblingsskjema for hovedkretskort). Vær oppmerksom på at Modbus-
koblingen mellom energimåleren og GLB må gjøres på følgende måte: A– 
(energimåler) til A– (rekkeklemme ”E-meter” for GLB) og B+ (energimåler) til B+ 
(rekkeklemme ”E-meter” for GLB).

• Konfigurer energimåleren i fordelingsskapet til Modbus-adresse nr. 2 (9600 baud, 
ingen paritet, én stoppbit).

• Konfigurer SW1 (DIP-switch 1–3) for maks. strøm (se Angi strømstyrke for 
hovedsikringer).
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NONO Monteringsanvisning for montør / Angi strømstyrke for hovedsikringer

Energimåleren kobles til rekkeklemmen merket ”E-meter” på hovedkretskortet. Hvis 
ladeboksen har en integrert energimåler, skal Modbus-tilkoblingen av den eksterne 
måleren kobles parallelt med den interne. 

SW1

On = fast kabel
Off = type 2-uttak 
med låseaktuator

SW2–4

Hovedsikring (A) i fordelings-
skap SW2 SW2

(figur 16)
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Dynamisk laststyring (DLM) for flere ladere i gruppe

Slå av hovedsikringen før du monterer, konfigurerer eller rengjør GLB-ladeboksen. 

All montering må utføres av en autorisert montør og være i samsvar med lokale 
monteringsbestemmelser.

Sjekk lokale standarder og bestemmelser for å sikre at du ikke overskrider 
begrensningene for ladestrøm.

For å aktivere DLM i en gruppe må en GARO Modbus-energimåler monteres i 
fordelingsskapet. Følgende energimålere er godkjent:
• GNM1D-RS485 (1-fase Modbus)
• GNM3D-RS485 (3-fase Modbus)
Vær oppmerksom på at energimålerens Modbus-adresse må settes til 100. 

Energimåleren måler kontinuerlig det totale energiforbruket for hver fase. Data overføres 
til den første ladeboksen (GLB master), som styrer ladestrømmen per fase for hele systemet 
for å hindre at hovedsikringene går. Ved bruk av 1-fase energimåler må måleren settes til 
samme fase som alle ladeboksene.

Maksimalt 32 ladebokser kan kobles til ved hjelp av en skjermet tvunnet parkabel, som 
kobles til rekkeklemmen merket med ”Data Link” i ladeboksen.
Det er ikke tillatt å danne en kaskade fra en boks og ut til laderen med én eller flere 
parallellkoblede droppkabler. Se installasjonseksempelet til høyre.

Data Link-kabelen må termineres elektrisk i den første og den siste ladeboksen, via DIP-
switch SW1 (DIP 6) på kretskortet. I eksempelet nedenfor skal DIP-switch SW1 (DIP 6) 
settes til ”ON” i ladeboks nr. 1 og 5, og til ”OFF” i de øvrige boksene.
Bekreft at master-ladeboksen er definert som master, ved å sjekke at DIP-switch SW1 (DIP 
5) er satt til ”ON”. 

Sluttmotstand ”Datalink” ON = aktivert: OFF = deaktivert

GLB-modus ON = master: OFF = slave

SW1

(figur 17)
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NO Monteringsanvisning for montør / Dynamisk laststyring (DLM) for flere ladere i gruppe Monteringsanvisning for montør / Innstillinger for dynamisk laststyring (DLM) i webgren-
sesnittet

E-meter   

GLB  Wi-Fi  GLB Standard       

Data Link  Data Link  Data Link  Data Link  

0000.0 

Data Link  

Parttvinnad  

GLB Standard GLB Standard GLB Standard

ON ON ON ON ON
6

5

MASTER SLAVE SLAVE SLAVE SLAVE 

0000.0 

GLB Wi-Fi GLB Standard GLB Standard GLB Standard GLB Standard 

E-meter  

  Data Link  Data Link  Data Link  Data Link  Data Link  

ON ON ON ON ON
6

5

MASTER SLAVE SLAVE SLAVE SLAVE 

Eksempel på installasjon – Data Link, direktekobling av ladebokser

Eksempel på installasjon – Data Link, tillatt tilkobling via eksterne 
koblingsbokser

Tilkobling:
• Koble den sentrale energimåleren til GLB Modbus-rekkeklemmen merket ”E-Meter” 

(se Forenklet koblingsskjema for hovedkretskort). Vær oppmerksom på at Modbus-
koblingen mellom energimåleren og GLB må gjøres på følgende måte: A– 
(energimåler) til A– (rekkeklemme ”E-meter” for GLB) og B+ (energimåler) til B+ 
(rekkeklemme ”E-meter” for GLB).

• Koble Data Link til GLB Modbus-rekkeklemmen ”Data Link” (se Forenklet 
koblingsskjema for hovedkretskort). Vær oppmerksom på at Modbus-koblingen 
mellom GLB-ladeboksene må gjøres på følgende måte: A– til A– og B+ til B+ (se 
figur 18–19)

(figur 18)

(figur 19)

Fordelingsskap Energimåler

Adresse 100

Tvinnet parkabel

Kabel: ELAKY/ELAKY-S 2 x 2 x 0,6
 eller tilsvarende

Ladeboks 1 Ladeboks 2 Ladeboks 3 Ladeboks 4 Ladeboks 5

Fordelingsskap

Adresse 100

Tvinnet parkabel

Kabel: ELAKY/ELAKY-S 2 x 2 x 0,6
 eller tilsvarende

Ladeboks 1 Ladeboks 2 Ladeboks 3 Ladeboks 4 Ladeboks 5Tvinnet
parkabel

Koblingsboks Koblingsboks Koblingsboks Koblingsboks Bare Wi-Fi-versjon
Alle innstillinger for lastutjevning i grupper angis via ladeboksens webgrensesnitt. Hvis 
du vil koble en mobiltelefon, et nettbrett eller en datamaskin til ladeboksen, kan du se 
avsnittet Koble til ladeboksens tilgangspunkt (AP) for Wi-Fi. 
Alternativet ”DLM meter connected – Group configuration” (DLM-måler tilkoblet 
– gruppekonfigurasjon) finner du under ”Settings” (Innstillinger). Her kan du angi 
sikringsabonnement (A) og verdien på effektabonnementet (kW), hvis det er relevant. 

Innstillinger for dynamisk laststyring (DLM) i webgrensesnittet

• Konfigurer SW1 (DIP 5–6) (se figur 17–19)
• Konfigurer energimåler i fordelingsskap til Modbus-adresse nr. 100 (9600 baud, 

ingen paritet, én stoppbit).
• Konfigurer maks. strøm eller maks. effekt (se Innstillinger for dynamisk laststyring 

(DLM) i webgrensesnittet).

Vær oppmerksom på at SW1 (DIP 1–3) ikke har en funksjon for lastutjevning i gruppe. I 
stedet gjøres lastutjevningen i webgrensesnittet for GLB master (se avsnittet Innstillinger for 
dynamisk laststyring (DLM) i webgrensesnittet).
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Monteringsanvisning for montør / Innstillinger for dynamisk laststyring (DLM) i webgren-
sesnittet

Monteringsanvisning for montør / Innstillinger for dynamisk laststyring (DLM) i webgren-
sesnittet

A
B

C

E
D

(figur 20) (figur 21)

A. Velg strøm- eller effektbegrensning.

B. Angi maksimal strøm (A) eller effekt (kW).

C. Hvis laderen er en 1-faselader, må fasetilordning angis hvis laderen skal styres 
gjennom lastutjevning. 3-faseladere har ikke fasetilordning.

D. Søk etter andre tilkoblede ladebokser. Disse vises på listen med sine respektive 
serienumre.

E. Husk å lagre innstillingene du angir!
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Wi-Fi for GLB (master) / Aktivere/deaktivere RFID Wi-Fi for GLB (master) / Aktivere/deaktivere RFID

Aktivere RFID-leseren
Du aktiverer RFID-leseren ved å merke av for ”Request RFID when connecting” (Be 
om RFID ved tilkobling) og klikke på ”Save” (Lagre). Vær oppmerksom på at denne 
avmerkingsboksen bare er synlig når en RFID-leser er montert.

Deaktivere RFID-leseren
Du deaktiverer RFID-leseren ved å fjerne merkingen for ”Request RFID when connecting” 
(Be om RFID ved tilkobling) og klikke på ”Save” (Lagre).

GLB-modus ON = master: OFF = slave

SW1

(figur 22)

Aktivere RFID-leseren på en enkeltstående GLB-ladeboks
Hvis du skal aktivere RFID-leseren på en frittstående GLB-ladeboks (som ikke er koblet til 
andre GLB-ladebokser), er det viktig å angi at laderen skal være master-ladeboks.
Bekreft at master-ladeboksen er definert som master, ved å sjekke at DIP-switch SW1 (DIP 
5) er satt til ”ON”.
Obs! Det kan bare være én master-GLB i et system når du kobler sammen GLB-ladebokser 
med Datalink-bussen.

 

(figur 23)
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NONO BruksanvisningBruksanvisning

D

(figur 24)

(figur 25)

Takk for at du har valgt en GARO-ladeboks og dermed en miljøvennlig løsning. GARO-
ladeboksen er en AC-lader som muliggjør Mode 3-lading i overensstemmelse med 
kravene i IEC 61851-1 og IEC TS 61439-7. 
Produktet oppfyller IP-standard IP44, med lukket front. 
Det skal monteres på vegg eller stolpe til GARO-ladeboks, og all montering må utføres av 
en autorisert montør og være i samsvar med lokale monteringsbestemmelser. 

BRUKSANVISNING
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NONO Bruksanvisning Bruksanvisning / Lade elbiler

Dette utstyret må ikke brukes av noen (inkludert barn) med nedsatt fysisk, sensorisk 
eller mental funksjonsevne, eller noen som mangler erfaring eller kunnskap, med 
mindre personen som er ansvarlig for sikkerheten deres, overvåker dem eller på 
forhånd instruerer dem i bruk av utstyret.

Ladeboksene i GLB-serien er utelukkende beregnet på å lade elbiler.

Ikke monter eller bruk GLB-ladeboksen i nærheten av brannfarlige, eksplosive, 
slipende eller brennbare materialer, kjemikalier eller damp.

Bruk GLB-ladeboksen bare innenfor de angitte driftsparameterne.

Ikke bruk dette utstyret hvis det ser ut til å være skadet, eller hvis ladekabelen ser 
ut til å være skadet.

Ikke berør endeterminalene på GLB-ladeboksen med fingrene eller med andre 
gjenstander.

Ikke bruk private strømgeneratorer som strømkilde for lading.

Feil montering og testing av GLB-ladeboksen kan skade bilens batteri og/eller 
selve GLB-ladeboksen.

Ikke bruk GLB-ladeboksen ved temperaturer utenfor produktets driftsområde – se 
tekniske data.

Sørg for at GLB-ladeboksens ladekabel er plassert slik at den ikke blir tråkket på, 
kjørt over, snublet i eller utsatt for skade eller belastning.

Rull ut ladekabelen for å hindre overoppheting.

1. Koble ladeboksen til bilen ved hjelp av kabelen.
2. Når ladingen starter, viser et pulserende blått lys at lading pågår.
3. Avslutt ladingen. Ladeboksens uttak og bilens inntak låser som regel fast kabelen. 

Ladingen må derfor avsluttes fra bilen før kabelen kan trekkes ut. Avslutt ladingen i 
henhold til bilens instruksjonsbok. Ta ut pluggen fra bilen før du tar ut pluggen fra 
laderen.

4. Etter avsluttet lading må du henge opp kabelen.

Hvis ladeboksen er utstyrt med uttak, er det viktig at du bruker riktig type kabel. 32 A 
lading krever f.eks. minimum 32 A kabel.

Du kan se status for ladeboksen av fargen på indikator-
lampen (D):
• Sammenhengende grønt lys: Laderen er klar, bilen er ikke koblet til.
• Grønn blinking: Enheten er koblet til bilen, dvs. status når bilen er fulladet eller 

ladeprosessen er avbrutt.
• Hurtig grønn blinking: Enheten venter på godkjenning, f.eks. RFID-brikke.
• Pulserende blått lys: Enheten er koblet til bilen, lading pågår.
• Sammenhengende blått lys: Enheten er koblet til bilen, lading pågår. 
• Rødt/gult lys: Feil. Se avsnittet Problemløsing.

Lydsignaler: 
• Stigende tone: Laderen starter eller begynner ladeprosessen.
• Synkende tone: Feil på laderen.
• Tikkende lyd: Enheten venter på godkjenning, f.eks. RFID-brikke.

Lade elbiler
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(figur 26)

Bruksanvisning / Tilbakestilling/funksjonstesting av RCCB eller RCBO

Hvis ladeboksen er utstyrt med RCCB (jordfeilvern uten integrert overstrømsvern) eller 
RCBO (jordfeilvern med integrert overstrømsvern) (H): Ved overbelastning/jordfeil kan 
disse utløses. Disse komponentene må også funksjonstestes hvert halvår.

Fremgangsmåte for tilbakestilling/funksjonstesting:
1. Koble fra bilen. 
2. Lås opp frontdekselet med den medfølgende nøkkelen.
3. Åpne frontdekselet (A) ved å skyve det nedover.
4. Tilbakestill jordfeilvernet. Utfør funksjonstest ved å trykke på testknappen, og 

tilbakestill deretter jordfeilvernet.
5. Lukk frontdekselet ved å skyve det oppover.
6. Lås frontdekselet med nøkkelen.

Tilbakestilling/funksjonstesting av RCCB eller RCBO

Ikke endre monteringen av utstyret eller noen del av produktet.

Ikke berør endeterminalene på GLB-ladeboksen med fingrene eller med andre 
gjenstander.

Ikke før inn fremmedlegemer i noen del av GLB-ladeboksen.

Feil montering og testing av GLB-ladeboksen kan skade bilens batteri og/eller 
selve GLB-ladeboksen.

Bruksanvisning / Tilbakestilling/funksjonstesting av RCCB eller RCBO

Frontdekselet må alltid være låst i øvre posisjon for å sikre samsvar med IP-
standard IP44.
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1. Kontroller at GLB-ladeboksen er slått på.
2. Sjekk serienummer/SSID og passord på etiketten bak det skyvbare dekselet på 

ladeboksen. Hvis dekselet er låst, bruker du den medfølgende nøkkelen. Noter deg 
serienummeret/SSID og passordet nedenfor, slik at du har dem til fremtidig referanse.

3. Finn ladeboksens SSID-navn på listen over trådløse nettverk på telefonen, nettbrettet 
eller datamaskinen (se figur 28). Koble til ladeboksens trådløse nettverk, og angi 
passordet.

4. Åpne nettleseren på enheten din. Hvis ikke enheten viser ladeboksens nettsted 
automatisk, går du til denne adressen: chargebox.garo.se.

Hvis du vil koble laderen til et trådløst nettverk, går du til avsnittet Koble lader til lokalt 
nettverk via Wi-Fi.

Koble til ladeboksens tilgangspunkt (AP) for Wi-Fi

Serienummer/SSID Passord

Noter og ta vare på serienummer/SSID og passord. 

Wi-Fi for GLB / GLB master / Koble til ladeboksens tilgangspunkt (AP) for Wi-Fi

(figur 27)
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Wi-Fi for GLB (master) / Koble til ladeboksens tilgangspunkt (AP) for Wi-Fi

(figur 28)

For at du skal få tilgang til ladeboksens webgrensesnitt, må ladeboksen være koblet til 
samme nettverk som en mobiltelefon, et nettbrett eller en datamaskin. Se avsnittet Koble til 
ladeboksens tilgangspunkt (AP) for Wi-Fi.
Webgrensesnittet er inndelt i tre deler:

• ”Home” (Hjem) – status, oppdaterte måleverdier, styring og planlagt styring.
• ”Energy” (Energi) – visning av energi over tid.
• ”Settings” (Innstillinger) – ladeboksen(e)s innstillinger (innstillinger og styring av 

ladestrøm, RFID osv.).

Webgrensesnitt

Wi-Fi for GLB (master) / Webgrensesnitt
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D

A. Valg av språk.

B. Ladestatus og oppdatert måleverdi.
Vær oppmerksom på at visning av oppdaterte måleverdier bare gjelder GLB-
modeller som er utstyrt med energimåler.

C. Akkumulert måleverdi.

D. Valg av laderstyring, for eksempel tilgjengelig, ikke-tilgjengelig eller planlagt. 

B

C

Wi-Fi for GLB (master) / Webgrensesnitt

(figur 29)

Med denne funksjonen kan brukeren planlegge hvilke dager og tidspunkter ladeboksen 
skal være tilgjengelig.

1. Velg ”Scheduled control” (Planlagt styring).
2. Velg dag samt start- og sluttidspunkt. 
3. Klikk på ”Book” (Bestill).
4. Kontroller at riktig tidspunkt er lagt inn i planen.

Du fjerner planlagte tidspunkter ved å klikke på tidspunktet du vil fjerne (med blå tekst).

Planlagt lading

Wi-Fi for GLB (master) / Planlagt lading
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A. Valg av planlagt styring.

B. Planlegg dag og tidspunkt.

C. Bestill.

D. Planlagte tidspunkter.

B
C

D

Wi-Fi for GLB (master) / Planlagt lading

(figur 30)

Wi-Fi for GLB (master) / Planlagt lading

A. Diagram som viser energiforbruk over tid.

B. Valg av år og måned som diagrammet skal vise.

C. Totalt energiforbruk for måneden.

A

B

C

(figur 31)
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Wi-Fi for GLB (master) / Planlagt lading

A. Informasjon om lader.

B. Begrensning av ladestrøm. Se avsnittet Begrense ladestrøm.

C. Valg av kommunikasjonsforbindelse. Se avsnittet Koble lader til lokalt nettverk via 
Wi-Fi.

D. RFID-innstillinger og håndtering av RFID-brikker. Se avsnittet Aktivere/deaktivere 
RFID. 

E. Lagre endrede innstillinger.

A

B

C

D

E

(figur 32)

Begrense ladestrøm

Via webgrensesnittet kan du redusere ladestrømmen i en bestemt periode.  
Begrensning av ladestrøm som foretas på kretskortet via 
SW2 (DIP 1–4), er fortsatt aktiv og har forrang. 

A. Begrensning av ladestrøm.

B. Begrensning av ladestrøm i en bestemt periode.

A

B

Wi-Fi for GLB (master) / Begrense ladestrøm

(figur 33)
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Koble lader til lokalt nettverk via Wi-Fi

Ladeboksen vil forsøke å koble til det angitte trådløse nettverket. Hvis de angitte dataene 
er feil, eller tilkoblingen mislykkes av andre grunner, vil enheten gå tilbake til tilgangspunkt-
modus etter cirka 10 minutter. 

A

B

C

D

Wi-Fi for GLB (master) / Koble lader til lokalt nettverk via Wi-Fi

(figur 34)

A. Velg tilkobling via ruter.

B. Angi nettverksnavn/SSID.

C. Angi nettverkspassord.

D. Trykk på ”Save” (Lagre).

Angi serienummeret/SSID og 
passordet fra etiketten på dekselet.

Gå til chargebox.garo.se i 
nettleseren.

Wi-Fi for GLB (master) / Koble lader til lokalt nettverk via Wi-Fi

(figur 35)

 Åpne nettleseren på enheten din, og gå til følgende URL-adresse: chargebox.garo.se.
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Wi-Fi for GLB (master) / Aktivere/deaktivere RFID Wi-Fi for GLB (master) / Aktivere/slette RFID-brikker

(figur 36)

Aktivere RFID-brikker
Når RFID er aktivert, kan du velge ”Add a new tag” (Legg til ny brikke). Du kan manuelt 
registrere brikkenummeret i feltet ”RFID Number” (RFID-nummer) og deretter klikke på 
”Save” (Lagre). Eventuelt kan du lese inn brikkenummeret ved å velge ”Read tag from 
wallbox” (Les inn brikke fra ladeboks). Du leser inn en RFID-brikke ved å holde den mot 
RFID-leseren. Nummeret på RFID-brikken vises automatisk i feltet ”RFID number” (RFID-
nummer). Klikk deretter på ”Save” (Lagre). Feltet ”Reference” (Referanse) er et tekstfelt der 
du f.eks. kan legge inn navnet på personen som bruker brikken.
Når RFID er aktivert, må du holde frem en registrert RFID-brikke for å aktivere laderen 
etter at du har koblet til bilen. Når RFID-leseren prøver å lese en RFID-brikke, hører du 
en tikkende lyd, og den grønne lampen blinker hurtig. Etter at du har koblet til bilen, har 
du 30 sekunder på deg til å lese inn RFID-brikken. Når brikken er lest inn, hører du et 
signal bestående av tre stigende toner. Hvis brikken godkjennes, aktiveres laderen. Hvis 
brikken ikke godkjennes (ikke er registrert), hører du en lengre, sammenhengende tone, 
og lampen lyser rødt.

Slette RFID-brikker
Hvis du vil slette en registrert RFID-brikke, klikker du på minussymbolet til høyre for 
brikkenummeret og bekrefter at du vil slette brikken.
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Wi-Fi for GLB (master) / Aktivere/slette RFID-brikker

(figur 37)

Bruksanvisning / Stell

Vi anbefaler å rengjøre GLB-ladeboksen med en myk, tørr klut. Bruk aldri skuresvamper 
eller vaskemidler. 

Stell

Rengjøre ladestasjonen

Ikke monter eller bruk GLB-ladeboksen i nærheten av brannfarlige, eksplosive, 
slipende eller brennbare materialer, kjemikalier eller damp.

Slå av hovedsikringen før du monterer, konfigurerer eller rengjør GLB-ladeboksen.

Du må aldri spraye vann eller annen væske direkte på GLB-ladeboksen. 
Du må aldri spraye væske på ladehåndtaket, eller dyppe ladehåndtaket i 
væske. Oppbevar ladehåndtaket i dokken for å hindre unødig eksponering for 
forurensning eller fuktighet.

Ikke bruk vaskemidler til å rengjøre noen av komponentene i GLB-ladeboksen. 
Utsiden av GLB-ladeboksen, ladekabelen og enden av ladekabelen må tørkes 
regelmessig med en ren, tørr klut for å fjerne oppsamlet smuss og støv.
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Problemløsing

Bruksanvisning / Problemløsing

Indikasjon Type feil Tiltak
Sammenhengende 
rødt lys

Jordfeilvernet eller 
personvernbryteren
er utløst.

Tilbakestill. Se avsnittet om 
tilbakestilling av jordfeilvern 
eller personvernbryter.

Hurtig blinkende rødt 
lys

Ladeprosess avbrutt. F.eks. for 
høy temperatur i lader eller 
DC-feil oppdaget.

For høy temperatur: Feilen 
tilbakestiller seg selv, og 
ladeprosessen starter 
automatisk når enheten har 
avkjølt seg.

DC-feil oppdaget: Feilen 
tilbakestilles når du kobler 
fra bilen eller prøver å 
tilbakestille etter 15 minutter.

Sammenhengende 
gult lys

Ødelagt kabel. Sjekk kabel.

Blinkende gult lys Motorlåsuttak ikke i låst 
posisjon.

Kontakt en autorisert 
elektriker.

Ingen indikasjon Sjekk matesikring.

Hvis dette ikke hjelper, må du kontakte autorisert montør. 
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Symbols

A

Advarsler 8

Aktivere RFID-brikker 61

Aktivere RFID-leser 40

Aktiveringsinngang 28

B

Bakplate 2

Begrense ladestrøm 57

Boremal 18

Bruksanvisning 42

Brukstemperatur 13

C

D

Data Link 35,36

Deaktivere RFID-leser 40

Dimensjonstegning 15

Dynamisk laststyring (DLM) 30,34,37

E

Energimåler 2,30,34

Eskeinnhold 18

F

Forsiktighetsregler 10

Frontdeksel 2

G

H

I

Indikatorlampe 2,45

IP-klasse 13

J

K

Kabellengde 13

Koble lader til lokalt nettverk via Wi-Fi 58

Koble til ladeboksens tilgangspunkt for Wi-Fi 49

Koblingsskjema 14

L

Lade elbiler 45

Ladetype 13

Lagringstemperatur 13

Lydsignaler 45

M

Mekanisk slagfasthet 13

Merkespenning 13

STIKKORD

Stikkord

Merknader 10

Modbus-kobling 32

Monteringsanvisning 16

Monteringshøyde 13

Montering trinn for trinn 20

N

Nødvendig verktøy og materiale 19

Nøkkel 2,18

O

P

Passord 2

Planlagt lading 53

Plugg av type 1 eller 2 2

Problemløsing 64

Q

R

RCBO 2

RCCB 2

Redusere ladestrøm 27

Rengjøring 63

S

Serienummer/SSID-passord 2

Sikkerhetsinformasjon 8

Slette RFID-brikker 61

Sluttmotstand 35

Språketiketter 18

Standarder/direktiver 13

Stell 63

T

Tekniske data 13

Tilbakestilling/funksjonstesting av RCCB eller 

RCBO 47

Type 2-uttak 2

Typeskilt 16

U

V

Vekt 13

Viktig informasjon til montør 16

W

Webgrensesnitt 51

X

Y

Z
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