
NÁSTĚNNÁ NABÍJEČKA PRO 
ELEKTROMOBILY
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Pro více informací a instruktážní videa o používání a instalaci nabíječky 

pro elektromobily prosím navštivte naše internetové stránky 

greencell.global



EV14 EV15

Osvědčení CE

Stupeň ochrany IP66 ; RCD (Proudový chránič) typ A + ochrana DC 6mA

Vstup / výstup 380 V ± 20 V AC (3fázový), 32 A (Max), 50 Hz

Maximální výkon ~22 kW

Provozní teplota -40 ⁰C až +55 ⁰C

Nastavitelný proud Ano

Typ konektoru 
elektromobilu

Kabel typu 2 (IEC 62196-2) Zásuvka typu 2 (IEC 62196-2)

Délka kabelu: 6 m -

Materiál pouzdra ABS + PC slitina

Funkce varování a signalizace Ochrana proti přehřátí

Ochrana proti zkratu Ochrana uzemnění

Výstupní nadproudová ochrana Vstupní přepěťová ochrana

Vstupní podpěťová ochrana Detekce stavu nabití

Specifikace

Bezpečnostní prvky



Přehled produktu EV14

Veškeré potřebné příslušenství pro snadnou instalaci nabíječky je součástí sady

1. LCD displej

2. LED indikátor

3. Tlačítko zapnutí / vypnutí

4. Nabíjecí zástrčka

DESKA A           DESKA B

STANICE

ZDÍŘKA
ŠROUBY 95 mm

ŠROUBY 30 mm

KOVOVÉ SVORNÍKY 30 mm

PLASTOVÉ SVORNÍKY 30 mm

IMBUSOVÝ KLÍČ

ŠROUBY M5HÁK

ŠROUBOVÉ PODLOŽKY

REFERENČNÍ ŠTÍTEK (700 mm * 120 mm)



Přehled produktu EV15

Veškeré potřebné příslušenství pro snadnou instalaci nabíječky je součástí sady

DESKA A              DESKA B

STANICE

ZDÍŘKA
ŠROUBY 95 mm

ŠROUBY 30 mm

KOVOVÉ SVORNÍKY 30 mm

PLASTOVÉ SVORNÍKY 30 mm

IMBUSOVÝ KLÍČ

ŠROUBY M5

HÁK

ŠROUBOVÉ PODLOŽKY

REFERENČNÍ ŠTÍTEK (700 mm * 120 mm)

1. LCD displej

2. LED indikátor

3. Tlačítko zapnutí / vypnutí

4. Nabíjecí zástrčka



Vysvětlení ukazatelů na displeji

EV nabíječka EV nabíječka

EV nabíječka EV nabíječka EV nabíječka

EV nabíječka EV nabíječka

Úvodní obrazovka
(číslo verze je pouze orientační)

Připojit nabíjecí konektor

Vyčkejte na zasunutí zástrčky

Stisknout tlačítko

Vyčkejte na identifikaci

ČEKEJTE

Vyčkejte, až bude vůz připraven Během procesu nabíjení

Odpojit nabíjecí konektor

Zastavte nabíjení a vyčkejte 
na odpojení zástrčky

Zkratový proud

Upozornění na 
možnou poruchu

1. Výkon v reálném čase

2. Data tří živých vodičů

3. Doba nabíjení

4. Spotřeba energie

5. Ikona nabíjení

6. Teplota PCB

1. Nouzové zastavení

2. Nadproud

3. Přehřátí

4. Ochrana proti úniku

5. Zkrat





Chcete-li spustit nabíjení:

1. Ujistěte se, že je nástěnná nabíječka napájena.

2. Připojte zástrčku (Typ 1 / Typ 2) k elektromobilu.

3. Stisknutím tlačítka na bočním panelu spusťte nabíjení.

Chcete-li zastavit nabíjení:

4. Zastavte nabíjení stisknutím tlačítka na bočním panelu.

5. Odpojte zástrčku (Typ 1 / Typ 2) od elektromobilu.

6. Dejte zástrčku zpět na držák.

• Doporučuje se, aby nabíječku instaloval pracovník s příslušnou kvalifikací a certifikáty.

• Nástěnnou nabíječku pravidelně kontrolujte, zda nevykazuje viditelné konstrukční poškození, které může při práci  
s vadnou nabíječkou představovat riziko úrazu elektrickým proudem.

• Ujistěte se, že jsou vždy k dispozici všechna bezpečnostní zařízení, a pravidelně je testujte, abyste zajistili jejich 
řádnou funkci.

• Pokud dojde k poruše uzemnění, je třeba předpokládat, že je kabel základny pod napětím, a nabíjecí stanici lze 

považovat za zkontrolovanou až po potvrzení, že v systému není dostupné žádné vysokonapěťové napájení

• Před zapnutím zařízení se prosím ujistěte, že je zařízení řádně uzemněné, abyste předešli zbytečným úrazům.

• Nechráněné kovové části veškerého používaného nářadí musí být izolovány, aby se zabránilo tomu, že 

se nechráněné kovové části dotknou kovového rámu a způsobí zkrat.

• Za žádných okolností sami neupravujte, nedovybavujte ani neměňte žádnou část zařízení.

• Zajistěte, aby byla životnost i provoz mobilní nabíječky stabilní a prostředí pro užívání nabíječky bylo udržováno v co 

nejčistším stavu za konstantní teploty a vlhkosti. Mobilní nabíječka se nesmí používat při výskytu těkavých plynů 

nebo v prostředí s nebezpečím výbuchu.

• Před zapnutím zařízení se ujistěte, že vstupní napětí, frekvence, jističe a další okolnosti zařízení stále vyhovují 

specifikacím.

• Nabíječku chraňte před použitím dětmi.

CZ / Jak používat nabíječku

Varování



 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

© ® Green Cell Fresh Energy. Registrovaná ochranná známka. Všechna práva 
vyhrazena. Skutečný produkt se může od ilustrací lišit. Všechny názvy značek 
a produktů jsou registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Záruční servis:
Green Cell

ul. Mieczysława Majdzika 15 dok 36
32-050 Skawina, Polsko 
Tel.: +48 12 444 62 47 

Výrobce
Green Cell
CSG S.A. 

ul. Kalwaryjska 33 
30-509 Krakow, Polsko


