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PRECAUŢII DE SIGURANŢĂ

ATENȚIE
RISC DE ELECTROCUTARE

ATENŢIE : ÎNCĂRCĂTORUL VESTEL EV TREBUIE INSTALAT NUMAI DE 
CĂTRE UN ELECTRICIAN LICENȚIAT CU EXPERIENȚĂ ÎN 
CONFORMITATE CU TOATE CODURILE ȘI STANDARDELE 
ELECTRICE LOCALE ȘI NAȚIONALE.

Avertizări

1) AVERTIZARE: Pericol de electrocutare sau vătămare. Înainte de a conecta sursa electrică a încărcătorului 
EV, opriți alimentarea de la rețeaua de curent alternativ sau stația de încărcare.
2) Pe partea de rețea cu curent alternativ a încărcătorului Vestel EV, dedesubtul 
disjunctorului, protecția circuitului de avarie la sol și combinațiile de cabluri de rețea de 
curent alternativ trebuie utilizate în conformitate cu modelele.
3) Conectarea încărcătorului EV la rețeaua de curent alternativ și planificarea sarcinii 
trebuie analizate și aprobate de personalul autorizat în conformitate cu toate codurile și 

standardele electrice locale și naționale aplicabile. Pentru instalarea de încărcătoare EV multiple, planul de 
sarcină trebuie stabilit în consecință. Producătorul nu este responsabil sau răspunzător, direct sau indirect, în 
niciun fel pentru orice fel de daune și riscuri cauzate de alimentarea incorectă de la rețea cu curent alternativ 
și planificarea incorectă a sarcinii.

Seria AC22
Întrerupător de curent rezidual (RCCB) incor-
porat

4P - 30mA RCCB Tip-A

Modul integrat pentru detectarea curentului 
rezidual

DC 6mA

Cerințe pentru infrastructura electrică 400 V c.a. 50/60 Hz - 32 A trifazat

Disjunctoare necesare pe rețeaua de curent 
alternativ

MCB 4P-40A tip C

Protecție necesară pentru avarie la sol pe rețea 
de curent alternativ

40A - 30mA RCCB Tip-A

Cablu necesar pentru rețea de curent alternativ 5 x 6mm² (< 50m)
Dimensiune exterioară: Ø 15-21 mm

Cablu de încărcare pentru vehicul Priză tip 2 compatibilă pe partea stației de 
încărcare

Seria AC11
Întrerupător de curent rezidual (RCCB) incor-
porat

4P - 30mA RCCB Tip-A

Modul integrat pentru detectarea curentului 
rezidual

DC 6mA

Cerințe pentru infrastructura electrică 400 V c.a. 50/60 Hz - 16A trifazat

Disjunctoare necesare pe rețeaua de curent 
alternativ

MCB 4P-20A tip C

Protecție necesară pentru avarie la sol pe rețea 
de curent alternativ

20A - 30mA RCCB Tip-A
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Cablu necesar pentru rețea de curent alternativ 5 x 4mm²  (< 50m)
Dimensiune exterioară: Ø 15-21 mm

Cablu de încărcare pentru vehicul Priză tip 2 compatibilă pe partea stației de 
încărcare

Seria AC7
Întrerupător de curent rezidual (RCCB) incor-
porat

2P - 30mA RCCB Tip-A

Modul integrat pentru detectarea curentului 
rezidual

DC 6mA

Cerințe pentru infrastructura electrică 230 V c.a. 50/60 Hz - 32 A monofazat

Disjunctoare necesare pe rețeaua de curent 
alternativ

MCB 2P-40A tip C

Protecție necesară pentru avarie la sol pe rețea 
de curent alternativ

40A - 30mA RCCB Tip-A

Cablu necesar pentru rețea de curent alternativ 3 x 6mm²  (< 50m)
Dimensiune exterioară: Ø 12-18 mm

Cablu de încărcare pentru vehicul Priză tip 2 compatibilă pe partea stației de 
încărcare

Seria AC3
Întrerupător de curent rezidual (RCCB) incor-
porat

2P - 30mA RCCB Tip-A

Modul integrat pentru detectarea curentului 
rezidual

DC 6mA

Cerințe pentru infrastructura electrică 230 V c.a. 50/60 Hz - 16A monofazat

Disjunctoare necesare pe rețeaua de curent 
alternativ

MCB 2P-20A tip C

Protecție necesară pentru avarie la sol pe rețea 
de curent alternativ

20A - 30mA RCCB Tip-A

Cablu necesar pentru rețea de curent alternativ 3 x 4mm²  (< 50m)
Dimensiune exterioară: Ø 12-18 mm

Cablu de încărcare pentru vehicul Priză tip 2 compatibilă pe partea stației de 
încărcare

AVERTISMENTE PENTRU MONTAREA PE PERETE
1) Citiți instrucțiunile înaintea montării pe perete a stației dumneavoastră de încărcare.
2) Nu instalați stația de încărcare pe tavan sau pe un perete înclinat.
3) Nu instalați stația de încărcare în apropierea dispozitivelor care generează căldură.
4) Folosiți șuruburi speciale pentru montarea pe perete și alte accesorii.
5) Această unitate este evaluată pentru instalare în interior sau în exterior.
6) Dacă unitatea este montată în exterior, armăturile pentru conectarea conductelor la unitate trebuie 



Română  - 3 -

evaluate pentru instalare în exterior și trebuie instalate în mod corespunzător pentru a menține gradul de 
protecție IP corespunzător al unității.

Unelte necesare pentru instalare

•(1x) Mașină de găurit
•(1x) Burghiu Ø8mm
•(1x) Ciocan (pentru șurub cu ancoră)
•(1x) Șurubelniță Torx T25 ( Securitate )
•(1x) Șurubelniță Torx T20
•(1x) Șurubelniță Phillips (cap cruce) PH2/PH3
•(1x) Șurubelniță dreaptă (cu cap plat)
•(1x) Nivelă (Poloboc)
•(1x) Patent
•(1x) Creion de tensiune
•(1x) Cheie triunghiulară
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 PAȘI PENTRU INSTALARE

1. Îndepărtați ușa inferioară și partea care va fi montată pe perete, aşa cum este descris mai jos. Introduceți 
flanșa de blindaj pe ușa inferioară așa cum se specifică în instrucțiuni.
Cuplu de strângere M5*15 ȘURUB DE SECURITATE-T25: 4 m ± 0.5 Nm

 

1
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Imaginea.1

2- Montați suporturile pe perete așa cum este prezentat în imaginea de mai jos. 
Cuplu de strângere M6*75 ȘURUB DE SECURITATE T25: 8 Nm ± 1 Nm

85

55

DRAWING OF SCREW ANCHOR HOLES
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Imaginea.2
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3- Montați unitatea de încărcare pe suporturile de pe perete așa cum este prezentat în imaginea de mai jos.

Imaginea.3

4. Pregătiți cablurile pentru rețea de curent alternativ așa cum este prezentat mai jos. (Pentru modelele cu 
intrare de curent alternativ situată în spate)
Pentru modelele cu intrare de curent alternativ în partea de jos, pregătiți cablul de intrare pentru curent 
alternativ în funcție de ruta cablurilor în locația de asamblare.

150mm150mm

Imaginea.4
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5 Conectați cablul de curent alternativ la un conector electric așa cum este prezentat în imaginea de mai jos. 
(modele trifazate)

Cablurile pentru rețeaua de curent alternativ L1, L2, L3, Neutru și pământare trebuie conectate în 
conformitate cu Tabelul 2.

Imaginea.4

Bornă electrică Culoarea cablului de curent alternativ
1 AC L1 (maro)

2 AC L2 (negru)

3 AC L3 (Alb)

4 AC neutru (albastru)

5 Pământare (verde-galben)

Tabelul.2
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6 Așa cum este specificat în imaginea 4, conectați cablul de curent alternativ la priza de electricitate.

Rețeaua de curent alternativ trebuie conectată la cablurile L1, neutru și pământare, așa cum se 
specifică în Tabelul 3.

Figura 5

Clema electrică Culoarea cablului de curent alternativ
1 AC neutru (albastru)

2 AC L1 (maro)

3 Pământare (verde-galben)

Tabelul 3
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7 -  Ușa inferioară a stației de încărcare ar trebui atașată urmând configurarea. 
După ce ați montat ușa inferioară, strângeți piulița de cuplare a cablului pentru a fixa cablul așa este specifiat 
în imaginea de mai jos. Cuplu de strângere PIULIȚA DE CUPLARE A CABLULUI: 5 Nm ± 0.5 Nm (Imaginea.6)

Imaginea. 6

• Intrare de curent alternativ, pentru modele cu intrare din spate;

GLAND NUT

8 - După ce ați finalizat conectarea la rețea, pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a aparatului, 
vă rugăm să verificați dacă LED-ul butonului este albastru constant. Pentru alte detalii vă rugăm consultați 
manualul de utilizare. 


