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1.0 Teknisk informasjon for Viridian EcoLite ladestasjon 

 
Viridian EcoLite ladestasjon er utviklet for å sikre strømforsyningen til elektriske kjøretøy. 

Ladestasjonen leveres med jordfeilbryter type B for å beskytte mot DC-lekkasje (pulserende 

og glatt DC) som kan oppstå etter bilens likeretter som lekker tilbake på strømkursen. 

 

1.1 Type 2 kontakt 
 

Antall ledere: 1 / 3+ N 

Antall ampere: 6 – 32A 

Maksimalt effekt: 22kW 

 

1.2 Teknisk spesifikasjon 
 
Ladestasjonen er produsert i pulverlakkert stålkapsling som gir høy finish, kvalitet og 

holdbarhet. Innebygget LED-lys i frontplaten som indikerer ladeprosessen – rødt, grønt og 

blått.  

IP-klassifisering: IP54 – egnet for utendørs bruk. 

 

1.3 Drift 
 
Renhold: Ingen spesifikke krav til renhold og unngå bruk av vann for vasking. 

Energiforbruk: 2W standby 

Vedlikehold: Kontrolleres for mekaniske og ytre skader rutinemessig 

Levetid: Avhengig av omgivelsene – minimum 2 år. 

 

1.4 Ytre mål 
 
Høyde: 32cm 

Bredde: 23cm 

Dybde: 13cm 
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2.0 Installasjon av Viridian EcoLite ladestasjon 

 
Ladestasjonen er beregnet for å monteres på vegg, ladestolpe eller annen egnet fast 

installasjon. NB! Ikke drill i kapslingen ettersom dette komprimerer korrosjonsmotstanden til 

kapslingen. 

 

2.1 TILKOBLING 
 
Innkommende ledere kobles på jordfeilbryter samt jordingsklemme. Det er klargjort for 

kabelføring både i bakkant og underkant av ladestasjonen. Det medfølger en ekstra 

jordingsledning som kan fjernes hvis denne ikke er nødvendig. (Brukes ved montering av 

ekstern ladekabel/styring) 

Ladestasjonen støtter alle strømnett – 230V 1/3-fas (IT) og 400V 3-fas (TN) og kan kobles: 

1) 1P+N (1-fas / 400V TN-S) 

a. L1 og N kobles og ladestasjonen er koblet opp som 1-fas 230V 

2) 2P (1-fas / 230V IT) 

a. L1 og N kobles til og ladestasjonen er koblet opp som 1-fas 230V 

3) 3P (3-fas / 230V IT) 

a. L1, L2 og N kobles til og ladestasjonen er koblet opp som 3-fas 230V* 

4) 3P+N (3-fas / 400V TN-S) 

a. L1, L2, L3 og N kobles til og ladestasjonen er koblet opp som 3-fas 400V** 

 

*Biler med type 2 kontakt og L1 og L2 aktive kan utnytte «3-fas 230V» lading. Eksempelvis 

støtter Tesla, BMW i3 og e-Golf (2017) dette. Merk at dette er egentlig en «2-fas» løsning 

og gir omtrent 15% effekt kontra vanlig 1-fas lading. Ved denne koblingsmåten må L3 

kobles på N kontakten og L3 kontakten på jordfeilbryter stå ledig.  

**Tilkobling av ladestasjon mot 400V/3-fas gir mulighet for maksimal effekt (22kW) og alle 

kjøretøy som kobler seg til vil trekke bilens maksimale kapasitet. 
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2.2 Montering av ladestasjon 
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3.0 Justering av strømstyrke / antall ampere 

 
Ladestasjonen leveres med 32A som standard (maks) og justeres ved å montere motstand 

mellom IC og 0V på ladekontroller / charge controller. 

Motstand installeres ved å fjerne dekselet på ladestasjonen og løsne to vingemuttere (én på 

hver side av Type 2 kontakten). Da kan type 2 kontakten vippes fremover og man finner ett 

koblingsbrett i overkant. Motstanden skal kobles til kontaktene merket IC og 0V helt til venstre 

på koblingsbrettet. NB! Skru av jordfeilbryter før dette utføres ettersom dette er 

spenningssatte kontakter. Figuren nedenfor viser hvordan motstanden skal kobles. 

 

 

Figur 1: Montering av motstand for justering av strømstyrke 

 

  

mailto:kundeservice@elbilgrossisten.no


 

 
Elbilgrossisten AS 
Stockholmgata 20 
0566, Oslo 
 

  Postadresse: 
Elbilgrossisten AS 
Postboks 6679 Rodeløkka 
0502, Oslo 
 

Kontaktinformasjon: 
Tel: +47 23 90 55 15 
Mail: kundeservice@elbilgrossisten.no 

 Side 8 av 12 

Tabellen viser de ulike motstandene som må brukes for å justere strømstyrken. 

 

Strømstyrke (antall ampere) Motstand Ω (Ohm) 

6A 191 

7A 205 

8A 221 

9A 237 

10A 249 

11A 267 

12A 280 

13A 301 

14A 316 

15A 332 

16A 348 

17A 374 

18A 392 

19A 412 

20A 432 

21A 453 

22A 475 

23A 491 

24A 511 

25A 536 

26A 562 

27A 590 

28A 619 

29A 634 

30A 665 

31A 698 

32A 732 – ikke påmontert motstand 
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3.1 Justering av lysstyrken / belysningsmodus 
 
For å justere lysstyrken på «charge point» teksten og HALO-effekten så må det monteres enten en 

kabel/ledning eller en motstand mellom 0V og BC på koblingsbrettet som illustrert i figur 2. 

 

 

 

Motstand Ω (Ohm) Belysningsmodus 

0V direktekobling* Lyser opp kun «charge point» tekst med lav lysstyrke 

10k-20k Lav lysstyrke på Halo-effekten og «charge point» tekst 

30k-56k Middels lysstyrke på Halo-effekten og «charge point» tekst 

Ingen motstand (åpen)** Høy lysstyrke på Halo-effekten og «charge point» tekst 

* Hvilken som helst kabel eller ledning mellom BC og 0V vil aktivere denne belysningsmodusen 

** Standard innstilling 
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4.0 Test av ladestasjon etter installasjon 

 
For å teste ladestasjonen tilkobles en egnet mode 3 ladekabel inn i type 2 kontakten, og til det 

elektriske kjøretøyet. Påse at ladestasjonen kobler inn kontaktoren/releet og at bilen tar til 

seg strøm, samt at LED-lys indikerer de ulike ladeprosessene. 

 

4.1 Lysdiode – signalkoder 
 
Lysdiodene på ladekontrolleren gir lyssignaler på ladeprosessen og ved tilkobling av bil. Ved 

oppstart utfører ladestasjonen selv-test og signaliserer dette ved blinkende LED-lys. 

Lyssignal Charge point farge Status 

Fast blått lys Hvit Laderen er klar – ikke tilkoblet bilen 

Fast blått lys Blå Tilkoblet bilen – ingen lading 

Fast grønt lys Grønn Tilkoblet bilen – lading pågår 

Fast rødt lys Rødt Feil i ladeprosessen – forsøk 
tilkobling på nytt 

 

5.0 Sikkerhetsmekanismer 

 
Ladestasjonen leveres med flere sikkerhetsmekanismer for å forsikre at ladeprosessen foregår trygt og 

sikkert. 

 

5.1 Type 2 kontakt / uttak 
 
Før ladingen starter vil Type 2 kontakten låse støpselet fast til ladestasjonen når støpslene er tilkoblet 

ladekontakten på ladestasjonen og kjøretøyet. Dette er for å hindre utilsiktet brudd av ladingen og 

forhindre tyveri av ladekabel. Ladekabelen låses fast ved hjelp av en 12V-magnet og ladestasjonen 

frigir støpselet hvis den mister nettspenning eller hvis en sikring slår ut. Vann dreneres ut av type 2 

kontakten via en slange i bunn av ladestasjonen for å forhindre at ladestøpselet blir frosset fast. 

 

5.2 Lås av ladestasjon 
 
Det medfølger én nøkkel til hver ladestasjon som er ment for at sluttbruker skal kunne låse opp og skru 

av ladestasjonen. Dette gjøres ved å skru av jordfeilbryteren innvendig og medfører at uvedkommende 

ikke kan benytte seg av ladepunktet hvis dette ikke er ønskelig. 
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6.0 Feilmeldinger 

 

Feilmelding #1: Ladeprosessen vil ikke starte. 

1) Undersøk jordfeilvern og automatsikring 

a. Jordfeilbryter kan ha slått ut grunnet sikkerhetsgrunner 

2) Undersøk om bilen signaliserer en feilmelding. (f.eks. lading ikke mulig) 

a. I enkelte tilfeller kan elektriske kjøretøy avbryte ladeprosessen grunnet avvik 

forårsaket av strømforsyningen. Kontakt en elektriker for å undersøke ditt 

sikringsskap og strømforsyning. 

3) Undersøk ladekabelen 

a. Er ladekabelen tilkoblet / dyttet godt nok inn? 

i. I enkelte tilfeller vil låsmekanismen være blokkert hvis ikke kabelen er 

ordentlig tilkoblet og dermed ikke starte lading 

Feilmelding #2: Ladeprosessen avbrytes under lading. 

1) Undersøk jordfeilvern og automatsikring 

a. Jordfeilbryter kan ha slått ut grunnet sikkerhetsgrunner 

2) Undersøk om bilen signaliserer en feilmelding. (f.eks. lading ikke mulig) 

a. I enkelte tilfeller kan elektriske kjøretøy avbryte ladeprosessen grunnet avvik 

forårsaket av strømforsyningen. Kontakt en elektriker for å undersøke ditt 

sikringsskap og strømforsyning. 

Feilmelding #3: Jeg klarer ikke å fjerne ladekabelen fra min bil. 

1) Lås opp ladekabelen ved å bruke bilens fjernkontroll eller direkte i bilen 

a. I enkelte tilfeller vil låsmekanisme være aktiv for å forhindre at 

uvedkommende frakobler ladekabelen. 

Feilmelding #4: Ladestøpselet sitter fast i ladestasjonen 

1) Skru av ladestasjonen ved å skru av jordfeilbryteren inni ladestasjonen. 

 

Din sikkerhet er viktig for oss! 

Derfor skal du alltid være trygg på at du kan ta kontakt med oss for hjelp hvis du mot 

formodning ikke klarer å løse problemet selv. 
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7.0 Garanti og support 

 
Vennligst ta kontakt med oss via telefon, e-post eller Facebook hvis du har noen spørsmål. 

Telefon: +47 23 90 55 15 

E-post: kundeservice@elbilgrossisten.no 

Facebook: https://www.facebook.com/Elbilgrossisten 

Garanti 

Din Viridian ladestasjon leveres med tre (3) års fabrikkgaranti. Ta kontakt med oss snarest hvis 

du mottar en defekt / skadet produkt, eller hvis en elektriker ikke er i stand til å installere 

ladestasjonen grunnet feil / skade på produktet. Vi ber om at du tar bilder hvis du får en som 

er fysisk skadet for å sikre hurtigst mulig garanti prosedyre. 
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