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1. Indledning 

Tak for dit køb af denne Smappee EV Wall Business ladestation til elbiler, smart ladestation til 

virksomheds opladning. 

 

Denne installations- og brugsvejledning beskriver, hvordan du installerer og bruger Smappee EV Wall 

Business. Vi råder dig til at læse indholdet af denne vejledning omhyggeligt for at garantere en sikker 

og korrekt installation og gøre det muligt for dig at bruge alle de avancerede funktioner på dette 

produkt, i deres fulde omfang. 

 

Support 

Smappee EV Wall Business må kun installeres af kvalificerede elektrikere eller tilsvarende. Hvis du 

har spørgsmål, bedes du kontakte din servicepartner. 

 

Hav venligst følgende information klar for at fremskynde processen: Varenummer og serienummer, 

som du kan finde på identifikationsmærket på ladestationen. 

 

Hvis din lokale distributør ikke er i stand til at hjælpe dig, eller du har forslag til os, kan du kontakte 

Smappee på: support@smappee.com. 

 

Smappee nv 

Evolis 104 

8530 Harelbeke 

Belgien 
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2. Sikkerhedsanvisninger 

Sikkerhedsadvarsel 

Læs og følg sikkerhedsanvisningerne nedenfor, før du installerer, servicerer eller bruger din 

Smappee EV Wall Business. Installatøren skal sikre, at ladestationen er installeret i 

overensstemmelse med de relevante nationale og lokale bestemmelser. 

 

Udførelse af aktiviteter på denne ladestation uden den relevante viden og de rigtige kvalifikationer, 

kan føre til alvorlige ulykker og dødsfald. Udfør kun opgaver, som du er kvalificeret til og er blevet 

fuldt ud instrueret til. 

 

Forkert installation, reparationer eller ændringer kan medføre fare for brugeren og kan medføre 

bortfald af garanti og ansvar. 

 

Sikkerhedsforanstaltninger 

 

 

FORSIGTIG: Risiko for elektrisk stød. 

FORSIGTIG: Se den medfølgende dokumentation, hver gang du ser dette symbol. 

 

Overhold venligst følgende sikkerhedsforanstaltninger for at undgå elektrisk stød, brand eller 

personskade: 

• Ladestationen er udelukkende beregnet til opladning af elbiler og kan, når den er installeret 

korrekt, bruges af utrænede personer. 

• Sluk for strømforsyningen til din ladestation før installation eller vedligeholdelsesarbejde. 

• Brug ikke ladestationen, hvis den er beskadiget/defekt. 

• Sænk ikke ladestationen ned i vand eller andre væsker. 

• Udsæt ikke ladestationen for varme, flammer eller ekstrem kulde. 

• Forsøg ikke at åbne, reparere eller servicere nogen dele på enheden. Kontakt Smappee eller 

din servicepartner for yderligere information. 

• Brug kun ladestationen under de udspecificerede driftsforhold. 

• Lad ikke børn betjene en ladestation. 

• Når en ladestation er i brug, kræves der opsyn fra en voksen hvis der er børn tilstede. 

• Under opladning skal ladekablet være rullet helt ud og tilsluttet elbilen uden overlappende 

snoninger. Dette for at undgå risikoen for overophedning af ladekablet. 

 

Vedligeholdelse 

• Overhold vedligeholdelsesplanen. 

• Brug kun en tør, ren klud til rengøring af ydersiden. 

• Brug ikke slibemidler eller opløsningsmidler. 

• Må ikke udføres i regnvejr eller hvis luftfugtighed overstiger 95%. 
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Hold god orden 

• Efter opladning skal ladekablet opbevares korrekt, så det ikke udgør en fare for snubling. 

• Sørg for, at ladekablet ikke kan blive beskadiget (bøjet, klemt eller kørt over). 

• Anbring ikke genstande på ladestationen. 

 

Transport og opbevaring 

• Afbryd den elektriske strømforsyning, før du fjerner ladestationen for opbevaring eller 

transport. 

• Transporter og opbevar kun ladestationen i den originale emballage. Der accepteres ikke 

ansvar for skader opstået, hvis ladestationen transporteres i ikke-standard emballage. 

• Opbevar ladestationen i et tørt miljø inden for det temperaturområde, der er angivet i de 

tekniske specifikationer. 
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3. Modeller 

Vare nr. EAN Beskrivelse 

EVWB-332-BR-E-W 5425036932159 EV Wall Business Hvid 3-faset 22 kW stik 

EVWB-332-BSR-E-W 5425036932746 
EV Wall Business Hvid 3-faset 22 kW stik med 

lukkemekanisme 

EVWB-332-C8R-E-W 5425036932234 
EV Wall Business Hvid 3-faset 22 kW stik Type 2 kabel 

8m 
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4. Komponenter 

Medfølgende komponenter 

 
Type 2 Elbil ladekabel 

I tilfælde af fast kabelversion leveres kablet i en separat boks. 

1. 1 x 8 m type 2 Elbil ladekabel med åben ende 

2. 1 x kabelbinder til trækaflastning 

3. 1 x Elbil kabelholder + 2 x skruer + 2 x stik 
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Identifikationsmærke 

Identifikationsmærket på din ladestation er placeret til venstre på indersiden af EV Wall Business. 

 

 
 

1. Producent 

2. Varenummer 

3. Vurdering 

4. Produktionsdato 

5. QR-kode med varenummer og serienummer 

6. Serienummer 

7. Beskyttelsesgrad 

8. EAN-kode 
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5. Tekniske specifikationer 

Funktion Beskrivelse 

Stik Type 2 kabel 

Tekniske funktioner 

Ladekapacitet Enkelt eller tre-faset, 7,4 til 22 kW 

Udgangseffekt 1-faset eller 3-fase, 230 V – 400 V, 16 A eller 32 A 

Ladetilstand Tilstand 3 (IEC 61851) 

Tilslutning kabinet 1 x kasse B (stik type 2) 1 x kasse C (fast kabel med 

type 2 stik) 

Måling MID certificeret klasse B 

Integreret 

fejlstrømsbeskyttelse 

Nominel reststrømsdetektion for drift: 6 mA DC RCM / 30 mA 

RCD Type A 

Understøttede strømsystemer TN-C, TN-C-S, TT, IT* 

* Forsigtig: Ikke alle køretøjer understøtter IT-strømsystemet. I 

så fald eller ved 3-faset opladning kræves en 

spændingstransformator. 

Jordforbindelse TN-strømsystem: PE-ledning 

TT-strømsystem: Uafhængigt installeret jordelektrode < 100 

Ohm spredningsmodstand 

IT-strømsystem: tilsluttet en delt reference (fælles 

jordforbindelse) med andre metaldele 

Nominel spænding (Un) 230 V – 400 V 

Nominel isolationsspænding 

(Ui) på et kredsløb 

500 V 

Nominel 

impulsmodstandsspænding 

(Uimp) 

4 kV 

Nominel frekvens (fn) 50 Hz / 60 Hz 

Nominel strøm (Ina) 32 A 

Nominel strøm (Inc) på et 

kredsløb 

32 A 

EMC-klassifikation Klasse B 

Tilslutningsmetode AC, permanent tilsluttet 

Kortslutningsbeskyttelse Ét stik: 

Enkelt strømforsyning, 1-fase, 32A: 1 x 40 A max 1P, bil. B eller C 

Enkelt strømforsyning, 3-fase, 32A: 1 x 40 A max 3P, bil. B eller C 

Interfaces og tilslutningsmuligheder 
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Informationsstatus RGB LED 

Sessionsaktivering Tilslut og oplad, Scan QR-kode, Swipe RFID-kort, Smart Elbil-

tidsplaner 

Forbindelse Ethernet 100BASE-T 

Kommunikationsprotokol OCPP 1.6 JSON, klar til opdatering til OCPP 2.0 

Certificeringer og standarder 

Produktcertificering CE 

Standarder IEC 61851-1 (2017) 

Miljø 

Materiale kabinet Stål (hus), aluminium (frontplade) 

Standardfarver kabinet RAL9016 (stjernehvid) + RAL7021 (sortgrå) 

Beskyttelsesgrad IP 54 

Mekanisk stødbeskyttelse IK10 

Forureningsgrad 3 

Elektrisk sikkerhedsklasse I 

Stand-by brug LED lysstyrke 0%: 2 W 

LED lysstyrke 100%: 5 W 

Miljøbetingelser Indendørs og udendørs brug 

Driftstemperatur -25°C til 40°C 

Lagertemperatur -25°C til 60°C 

Relativ luftfugtighed 0 % - 95 %, ikke kondenserende 

Maksimal installationshøjde 0 – 2.000 m 

Adgang Steder med begrænset og ikke-begrænset adgang 

Fysiske egenskaber 

Mål 300 x 300 x 110 mm 

Vægt (ekskl. emballage) 6,2 kg 9,8 kg 

Længde ladekabel N/A 1 x 8 m 

Tilslutning af 

forsyningsledning 

Klemrække, fleksible ledere op til 6 mm² eller massive ledere op 

til 10 mm² 

Stationær / flytbar Fast installation 

Udvendigt design Lukket samling 

Monteringsmetode Væg 
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Driftstemperaturen antager omgivelsestemperaturen for et produkt, der leveres i 

standardkabinettets farver RAL9016 (stjernehvid) + RAL7021 (sortgrå). Direkte udsættelse 

for sollys kan have en negativ effekt på temperaturområdet. 

Hvis produktet udsættes for lavere eller højere omgivelsestemperaturer, kan kontinuerlig 

drift ikke garanteres. Hvis temperaturerne overstiger de maksimale værdier, vil 

ladestationen automatisk sænke ladestrømmen for at sænke den interne temperatur på 

ladestationen. 

Dette stabiliserer den interne temperatur og gør det mindre sandsynligt, at en opladning 

bliver sat uventet på pause. 

Hvis produktet udsættes for direkte sollys, kan den automatiske temperaturstyring starte 

automatisk ved en temperatur under den maksimale omgivelsestemperatur. Undgå 

derfor, hvor det er muligt, at udsætte ladestationen for direkte sollys. 

Hvor produkter udsættes for naturens elementer, kan kabinettet udsættes for gradvis 

ældning af materialet, hvilket kan resultere i misfarvning af produktet over tid. Placer 

derfor, hvor det er muligt, produktet et lunt sted for at optimere materialernes levetid. 
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6. Forberedelse af installationen 

Det første trin er at forberede den fysiske installation af EV-Wall Business, som beskrevet i dette 

kapitel. 

 

Forudsætninger for installationen 

• Beregn den eksisterende elektriske belastning for at finde den maksimale driftsstrøm for 

installation af ladestationen. Smappee EV Wall Business er udstyret med 1 stik (stik eller fast 

kabel), som skal strømforsynes. Bemærk, at med funktionen Smappee 

overlastningsbeskyttelse, kan flere ladestationer eller den samlede maksimale driftsstrøm 

være højere, end den fysiske installation tillader. 

• Indhent alle nødvendige tilladelser fra den relevante lokale myndighed. 

• Se lokale bestemmelser for ledningsføring, for at vælge lederstørrelse, og brug kun 

kobberledere. 

• Sørg for, at installationsområdet for ladestationen er tilstrækkeligt til brugen og ventilationen. 

• Brug det korrekte værktøj og sørg for tilstrækkelige materielle ressourcer og 

beskyttelsesforanstaltninger. 

• Sørg for, at der er en stabil internetforbindelse tilgængelig for hver EV Wall Business via 

ethernet-kabel. 

 

Strømforsyning 

• Det passende lederstørrelse på forsyningskablet afhænger af den nominelle effekt og 

afstanden mellem målerkabinettet og ladestationen. Spændingsfaldet må ikke overstige 5%. 

Det anbefales at have et maksimalt spændingsfald på 3%. 

• Den maksimale ledningsmåler, der kan monteres, er 6 mm² ved fleksible ledere eller 10 mm² 

ved brug af massive ledere. 

• Strømforsyningsbanen fra eltavlen til EV Wall Business ladestationen skal beskyttes mod 

kortslutning og overstrøm med B- eller C-kredsløbsafbrydere (eller på anden måde i 

overensstemmelse med lokale standarder og regler) 

• Ladestationen skal altid installeres med et stik på et dedikeret strømkredsløb. 

• Når strømforsyningen og ladestationen er en del af et TN-S system, skal stationen jordes via 

eltavlen. 

• Før strømforsyningskablerne til den position, hvor ladestationen skal installeres sammen med 

et Ethernet-kabel til internetforbindelsen (hvis relevant). 

• Sørg for, at der er mindst 30 cm kabel tilgængeligt ved placeringen af EV Wall Business, så den 

nemt kan tilsluttes internt. 

• Lokale regler kan være gældende og kan variere afhængigt af regionen eller landet. 

 

 

 

Strømforsyningen kommer ind i ladestationen i bunden af kabinettet gennem den 

midterste kabelforskruning. 

Ethernet-kablet, der bruges til internetforbindelsen, skal også føres ind i bunden af 

kabinettet via den højre kabelforskruning. Sørg for tilslutning af RJ-45-stikket efter at have 

indsat kablet i kabinettet på EV Wall Business. 
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Den maksimale nominelle effekt for hvert stik er angivet i tabellen nedenfor. 

 

Effekt pr. stik Tilslutning Indgangsstrøm Udgangsstrøm 

7,4 kW 1-fase 1 x 32 A 1 x 32 A 

22 kW 3-fase 3 x 32 A 3 x 32 A 

 

Føring af ethernet-kabel 

EV Wall Business kræver en stabil internetforbindelse via Wi-Fi eller Ethernet. Et RJ-45-stik 

(medfølger ikke) skal monteres i enden af kablet. Tilslut først RJ-45-stikket efter at have ført kablet 

ind i kabinettet. RJ-45-stikket kan ikke føres gennem kabelforskruningen på EV Wall Business! 

 

Forbered monteringen 

Alle typer af Smappee EV Wall Business er designet til at blive monteret på en væg. 

 

Når EV Wall Business monteres, skal der tages højde for, at strømforsyningskablerne og 

kommunikationskablet går ind i kabinettet gennem kabelforskruninger i bunden. Den centrale M32 

kabelforskruning er til strømforsyningen, M20 kabelforskruningen til kommunikationskablet. 
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Værktøj (ikke inkluderet) 

 Skruetrækker 

 

 3 mm sekskantskruetrækker 

 

 7 mm topnøgle med forlængerstang 

 

 Multimeter og jordmåler 

 

 Ledningsstrips og cutter. 

 

 Spidstang. 

 

 Ferrule-tang til snoede strømforsyningskabler 

 

 Alm. bor og stenbor diameter 10 mm. 

 

 Hammer 

 

 RJ45 krympeværktøj 

 

Materialer (inkluderet) 

 3 x rawplugs og skrueankre (Ø 6 mm x 50 mm) 

 

 3 x M4 x 6 mm sekskantskruer 

 

Materialer (ikke inkluderet) 

 CAT 5/6 ethernetkabel og RJ45-stik til internetadgang. 

 

 Strømforsyningskabler 

 

 Ferruler (6 mm²), til snoede strømforsyningskabler 

 

 32 A kredsløbsafbryder 
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7. Installation og aktivering 

Denne procedure beskriver de nødvendige trin for den fysiske installation af EV Wall Business. 

 

 

 

FORSIGTIG: Sørg for, at det ikke er muligt at tilslutte den elektriske strøm under 

installationsarbejdet. Brug advarselstape og advarselsskilte for at markere 

arbejdsområderne. Sørg for, at ingen uvedkommende kan komme ind på 

arbejdsområderne. 

FORSIGTIG: Det elektriske system skal være fuldstændig afbrudt fra enhver strømkilde, 

før der udføres installations- eller vedligeholdelsesarbejde. Sørg for, at det ikke er 

muligt at tilslutte den elektriske strøm under installationen. Brug advarselstape og 

advarselsskilte for at markere arbejdsområderne. Sørg for, at ingen uvedkommende 

kan komme ind på arbejdsområderne. 

FORSIGTIG: Ladestationen indeholder elektriske komponenter, der stadig kan 

indeholde elektrisk ladning efter at strømmen er blevet afbrudt. Vent mindst 10 

sekunder efter afbrydelsen, før arbejdet påbegyndes. 

FORSIGTIG: Der må ikke anvendes adaptere eller konverteringsadaptere og 

forlængerledninger. 

 

Placer monteringspladen korrekt 

a. Brug monteringspladen til at markere placeringen af skruerne på væggen, hvor EV Wall Business 

skal placeres. Sørg for, at monteringspladen er placeret med de 2 indstikshuller i bunden, som 

vist nedenfor. 
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b. Bor 3 huller på 10 mm diameter gennem slidserne til en dybde på 50 mm. Placer de 

medfølgende rawplugs i hullerne.  

 

 
 

 

c. Fastgør monteringspladen til væggen med de medfølgende skruer. 
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Placer EV Wall Business hvor den skal placeres 

a. Fjern frontpladen på EV Wall Business og frakobl kommunikationskablerne. Læg frontpladen 

sikkert til side for at undgå at beskadige det printkort, der er fastgjort til selve frontpladen. 

  
 

 
 

 

b. Fastgør kabinettet på EV Wall Business til monteringspladen ved hjælp af de tre medfølgende 

sekskantskruer M4 x 6 mm. 
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Tilslutning af strømforsyningen 

a. Skub strømkablet gennem den midterste kabelforskruning. 

 
 

 

b. Klip strømforsyningskablerne til i passende længde, og monter ferruler på hver leder, hvis der 

anvendes flertrådede kabler. 

 

c. Mål jordforbindelsens modstand, og sørg for, at den er inden for de acceptable grænser. 

Installer om nødvendigt et jordingspunkt tættere på ladestationen. 

 

d. Tilslut hvert forsyningskabel til differentialet. Jordbeskyttelsen skal forbindes til klemrækken. 

Hvis der arbejdes med enkeltfaset strømforsyning, er det kun L1 og N der skal tilsluttes. Tip: Når 

der anvendes massive kabler, skal der bruges en tang til at bøje kablerne med "L"-form, før disse 

forbindes til differentialet. 
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Faserotation 

For at undgå overbelastning af den første fase med enfasede elektriske køretøjer anbefales det at 

udføre faserotation. Vi anbefaler at rotere faserne som vist i tabellen nedenfor. 

 

Ladestation Fasekortlægning 

EV Wall Business 1 L1 – L2 – L3 – N (som angivet på differentialet) 

EV Wall Business 2 L2 – L3 – L1 – N 

EV Wall Business 3 L3 – L1 – L2 – N 

 

Og fortsæt med dette mønster for andre EV Wall Business enheder. 

 

 Når der anvendes faserotation på et stik, justeres konfigurationen i Smappee Dashboard. 
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Montering af elbil-ladekabel (kun version med fast kabel) 

 
Dette afsnit er kun relevant, hvis EV Wall Business leveres med et fast kabel. Hvis du har 

en version med stik, skal du fortsætte til næste afsnit. 

 

a. Monter det faste ladekabel gennem den venstre M32 kabelforskruning og tilslut 

strømforsyningskablerne til klemrækken. Glem ikke at tilslutte det lille hvide CP-datakabel. CP-

kablet er hvidt, bortset fra produkter købt før januar 2022, som har et orange CP-kabel. 

 

  
 

b. Monter kabelbinderen for trækaflastning på ladekablet, efter det er ført gennem M32-

kabelforskruningen. 

 
 



Smappee EV Wall Business – Installationsvejledning – Dansk 
 

 

21 

c. Monter den separate kabelholder på væggen i nærheden af EV Wall Business. Da kabelstikket er 

placeret på højre side af EV Wall Business, anbefaler vi at montere kabelholderen på samme 

side. 

 
 

 
Længden af det faste kabel kan forkortes efter behov. Klip kablet til den ønskede længde, 

og tilføj ferruler (medfølger ikke). 
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VIGTIGE bemærkninger til 3P (3 x 230 V) – Deltatopologi 

 
Dette afsnit er kun relevant, hvis du har en delta-net topologi, som kun findes i nogle dele 

af Belgien, Norge og Frankrig. Hvis dette ikke er relevant, kan du springe dette afsnit over. 

 
Når EV Wall Business installeres i en boliginstallation med en 3P (3 x 230 V) Delta-nettilslutning, skal 
der tages hensyn til nogle yderligere krav. Du kan kontrollere, om du har denne topologi, ved at 
kontrollere netforbindelsen for at se, om følgende er korrekt: 

• Der er ingen neutral ledning. 

• Spændingen mellem to faser er cirka 230 V. 

• Spændingen mellem en fase og jord er cirka 130 V. 
 
Nogle elbiler er ikke kompatible med denne type netforbindelse på grund af en indbygget sikkerhed i 
elbilen. Kontakt producenten af din elbil for mere information. 
 
Den sikkerhedsfunktion, som nogle elbiler har, er en spændingskontrol mellem den fase, der er 
tilsluttet som neutral, og jord. Hvis den ikke er 0 volt, vil bilen ikke lade op. Tilstedeværelsen af 
denne sikkerhedsfunktion kan variere for hver producent og for hver model. 
 
Da der ikke er nogen neutral ledning tilgængelig i denne topologi, vil L3 blive brugt som neutral. I 
dette tilfælde vil nogle elbiler være i stand til at oplade dobbeltfaset (ved at bruge både L1 og L2), og 
nogle vil kun oplade enkeltfaset. I praksis kan dette begrænse den maksimale ladeeffekt. Dette 
varierer igen for hver elbil-producent og for hver model. 
 
Hvis din elbil ikke er kompatibel med denne nettopologi, eller hvis du gerne vil opnå højere 
ladeeffekt end hvad der er muligt på en deltanet topologi, kan der installeres en transformer. Denne 
transformer vil konvertere 3 x 230 V delta-topologien til en standard 3 x 400 V-stjernetopologi. 
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Uden transformer 

Hvis du tilslutter ladestationen direkte til 3 x 230 V delta-nettet, uden transformer, se venligst 
nedenstående diagrammer. 

 
 
 
 

 

 

Vi anbefaler stærkt, at kompatibiliteten med kundens elbil testes under installationen. 

Hvis du har tilsluttet EV Wall Business som vist ovenfor, men elbilen ikke vil oplade, kan du 

prøve at frakoble det L2-kabel, der går til ladekablet eller til stikket. Afbryd ikke L2 på 

strømforsyningskablet! 

 

Med transformer 

Hvis der anvendes en transformer til at konvertere 3 x 230 V deltaforbindelsen til en standard 3 x 
400 V stjerne med nul, så kan ladestationens strømforsyning tilsluttes som normalt. Se venligst 
billederne på de foregående sider for dette. 
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Lukning 

 
Sørg for, at RCD-kontakten er indstillet til positionen 'On', før der lukkes for EV Wall 

Business 

 

a. Tilslut et RJ45-stik til Ethernet-kablet efter det er ført gennem kabelforskruningen. Tilslut det i 

Smappee Connect. 

  
 

b. Montér frontpladen på plads ved at forbinde RJ10-kablet til en af B-portene på det printkort, der 

er fastgjort til frontpladen. 

 
 

 

 

 
Vær omhyggelig med at tilslutte RJ10-kablet til en af B -portene. Tilslut ikke til A-porten. 

Ethernet-kablet skal forbindes til Smappee Connect, ikke til printkortet, der er fastgjort til 

frontpladen. 

 

 



Smappee EV Wall Business – Installationsvejledning – Dansk 
 

 

25 

c. Montér og spænd de medfølgende M4-møtrikker 

   
 
 

 Overspænd ikke M4-boltene på frontpladen. 
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Tænd for EV Wall Business 

 
Alle kommunikationskabler skal tilsluttes frontpanelet, før EV Wall Business 

strømforsynes. EV Wall Business skal også lukkes. 

 

a. Kontroller, at alle forbindelser er sikre, og tænd for EV Wall Business. 

b. Kontroller status-LED: 

o Opladningscontroller: Grønt blinkende lys (1 x hver 3. sekund) 

o RCM: Konstant grønt lys 

o Smappee Connect: Blå blinkende 

o MID-måler: Displayet lyser op 
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Aktivering 

Denne procedure udføres med mobil-appen Smappee Energy Monitor. Du kan downloade denne 

App fra Apple App Store til iOS eller Google Play store til Android-telefoner. 

 

 

 

 

Appen Smappee vil guide dig gennem de forskellige trin for at udfylde alle de nødvendige 

oplysninger. 

 

• Log ind på Smappee-appen. Hvis du gerne vil tilføje denne ladestation til en eksisterende 

placering, skal du logge ind med en konto, der har adgang til den placering. Hvis du gerne vil 

oprette en ny lokation, kan du oprette en ny konto. 

• Følg trinene vist i mobil-appen. 

 

 

 

Flere ladestationer kan installeres på et samme sted. For at tilføje en ny ladestation til en 

eksisterende lokation i mobilappen skal du gå til Settings > Your Smappee charging 

stations 

Indstillingerne for din ladestation kan justeres i appen Smappee Mobile eller fra dit 

Dashboard. 

• Smappee Mobile App: Name, Minimum and maximum current per connector, 

Charging speed per connector and LED brightness 

• Dashboard: Name, Minimum and Maximum current per connector, Phase 

assignment per connector, Charging speed per connector and LED brightness 

For overbelastningsbeskyttelse eller optimeret selvforsyning skal der installeres yderligere 

Smappee Infinity komponenter, for at måle net og solenergi, hjemmebatteri eller anden 

undermåling, hvis det er relevant. 
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8. Brug af EV Wall Business 

Der er tre måder at oplade på med en Smappee EV Wall Business: 

1. Plug and charge: Du skal blot tilslutte dit kabel og begynde at oplade. 

2. Swipe and charge: Tilslut kablet, swipe dit kort og start opladningen. 

3. Scan and charge: Tilslut kablet, scan QR-koden i Smappee-appen og start opladningen. 

 

Nedenfor kan du finde de forskellige opladningssekvenser. 

 

 

 

Hver EV Wall Business, der er installeret og aktiveret, er typen Plug and charge. Ændring af 

metoden for aktivering af sessionen, udføres ved hjælp af Smappee Dashboard. 

Ændring af godkendelsesmetoderne kan udføres eksternt. 

Scan and charge og Swipe and charge (med Smappee CSMS) kan kun bruges, når der er 

underskrevet en Smappee betalingsaftale. Kontakt venligst din forretningsudvikler for 

mere information. 

 

Plug and charge 

Ladestationen er frit tilgængelig uden behov for autorisation. Alle kan tilslutte deres bil til opladeren 

og begynde at oplade gratis. 

 

Start opladning 

 
 

Stop opladning 
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Swipe and charge 

Opladningssessioner kan startes ved hjælp af et RFID-kort. Du kan enten bruge et Smappee Smart 

Charge Card til gratis opladning eller (hvis aktiveret) et tredjeparts eMSP-kort til at betale for 

opladningssessioner. 

 

• hvidliste: Når ladekablet er sat i, præsenterer brugeren blot sit RFID-kort / token og 

opladningssessionen begynder . Alle autoriserede kort / tokens skal først tilføjes til hvidlisten 

ved hjælp af kortet 'whitelisting' på dashboard.smappee.net. Se support.smappee.com/hc 

Smappee EV Line for mere information. 

 

• Offentlig opladning: Andre elbil-chauffører kan bruge denne ladestation og betale med et 

RFID -kort / token fra en tredjeparts eMSP . Dette kan gøres gennem Smappees eget CSMS 

eller gennem et tredjeparts CSMS. Hvis du gerne vil bruge Smappee CSMS, bedes du 

kontakte info@smappeeservices.com for aktivering. 

 

• Opdelt fakturering: Henvender sig til medarbejdere, der oplader deres firmabil derhjemme 

og skal have refunderet elforbruget. Der skal laves aftaler med opdelt fakturering for hver 

medarbejder. Starten af en opladningssession svarer til hvidlistesystemet, men i slutningen 

af hver måned sender Smappee Services en regning for alle medarbejderes 

opladningssessioner til virksomheden. Alle individuelle medarbejdere får godtgørelse i 

forhold til opladede kWh. Se denne Engelske artikel for mere information. Hvis du gerne vil 

bruge Smappee opdelt fakturering, bedes du kontakte info@smappeeservices.com for “split 

bill” aktivering. 

 

Start opladning 

 
 

Stop opladning 

 
 

 

  

https://support.smappee.com/hc
https://support.smappee.com/hc/en-gb/articles/4411544611732
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Scan and charge 

Brugeren betaler med kreditkort (Visa eller Mastercard) ved hjælp af Smappee-appen. Brugeren 

scanner QR-koden vist på ladestationen, og appen vil guide dem gennem processen med at starte 

opladningssessionen. Det er også muligt at indstille rabatsatser for specifikke brugere. Kontakt 

venligst info@smappeeservices.com for at aktivere Scan and charge. 

 

Start opladning 

 
 

Stop opladning 

 
 

 

 
Mere information om, hvordan du bruger Smappee EV Wall Business kan findes på: 

support.smappee.com/hc > Smappee EV Line 

 

https://support.smappee.com/hc
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LED status 

LED farve LED status Betydning Brugerens handling 

 

Hvidt 

kontinuerligt 

Smappee EV Wall Business 

er tilgængelig. 

Tilslut din elbil med Smappee EV 

Wall Business. 

 

Blå kontinuerlig Din elbil er forbundet med 

Smappee EV Wall Business, 

men oplader endnu ikke. 

• Hvis du bruger en RFID, skal du 

scanne dit ladekort og vente, 

indtil LED'en blinker blåt. 

• Hvis du bruger QR-koder, skal 

du scanne QR-koden og vente, 

indtil LED'en blinker grønt. 

• Hvis der ikke kræves 

autorisation, skal du vente, 

indtil LED'en lyser grønt og 

blinker. 

 

Blå blinkende Dit RFID-kort bliver 

kontrolleret. 

Vent, indtil LED'en blinker grønt. 

 

Grøn blinkende Smappee EV Wall Business 

oplader nu din elbil. 

Din elbil bliver opladet. 

 

Grøn kontinuerlig Elbilen er nu fuldt opladet. Frakobl kablet. 

 

Rød kontinuerlig Smappee EV Wall Business 

er ikke tilgængelig. 

Se vejledningen eller kontakt din 

leverandør for mere information 

og yderligere trin. 

 

Rødt blinkende Dit ladekort er ikke 

godkendt. 

Kontakt leverandøren af dit 

ladekort. 
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9. Overensstemmelseserklæring 

We, 
Smappee nv 
Evolis 104 
B-8530 Harelbeke 
Belgium  
 
following the provision of the following EC Directives: 
- 2014/35/EU  The Low Voltage Directive 
- 2014/30/EU The Electromagnetic Compatibility Directive 
- 2014/32/EU Measuring Instrument Directive 
- 2011/65/EU RoHS Directive 
 
hereby declare that the product: 

EVWB-332-BSR-E-W, 

 
is in conformity with the applicable requirements of the following documents 
* Metering : 
      EN50470-1 :2006 / EN50470-3 :2006 
* Emissions:  
      (EN61326-1 : 2013) 

Radiated Emission: EN 55011:2009 / EN 55032:2015 (Class B) 
Conducted Emission: EN 55011:2009 / EN 55032:2015 (Class B) 
Harmonic current Emission: EN 61000-3-2:2005 +A1:2008 + A2:2009 
Flicker: EN 61000-3-3:2008 

* Immunity:  
      (EN61326-1 : 2013) 

ESD : EN 61000-4-2:2008 / EN 61000-4-2 :2009 
Radiated immunity : EN 61000-4-3:2006 + A1:2007 + A2: 2010 
Power frequency magnetic field: EN 61000-4-8:2009 
Voltage dips/interruptions: EN 61000-4-11:2004 
Common Mode Immunity: EN 61000-4-6:2008 / EN 61000-4-6:2009 
Burst : EN 61000-4-4:2004 / EN 61000-4-4:2012 
Surge: EN 61000-4-5:2005 / EN 61000-4-5:2006 

* Safety: 
     Metering Function : IEC 61010-1 Ed 3.0 (2010-06) + A1:2016 
     AC Charging equipment : IEC 61851-1 (2017) / EN61558-1 
* Other applicable standards and certifications: IEC 60364, IEC 62192-1, IEC 62192-2 
      
 
Authorized signatory 

 
 

Stefan Grosjean 
CEO 


