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FIFI

RFID-lukija voidaan lisätä GLB-latausasemaan ja se tulee asentaa sille ennalta määritettyyn 
paikkaan. RFID-kortinlukija kytketään latausaseman piirilevyn kohtaan ’RFID’ toimitetulla 
kaapelilla. RFID-lukija pystyy lukemaan RFID-tägit, jotka ovat määritysten Mifare 1K, 4K ja 
Mifare Ultralight mukaisia. Kun RFID-kortinlukija on asennettu, löydät latausaseman WIFI 
verkkosivuilta asetukset (settings) kohdasta valikon ’Request RFID when connecting’ (Pyydä 
RFID yhdistettäessä). 
RFID-lukija on mahdollista asentaa yksittäiseen latausasemaan, jossa on Wi-Fi-yhteys. 
Lukija voidaan asentaa myös asemiini joissa ei ole Wi-Fiä, kun asemat on kytketty 
ryhmään ja vähintään yhdessä niistä on Wi-Fi-yhteys. 

RFID-KORTINLUKIJAN ASENNUS

Latausaseman virransyöttö on aina katkaistava, kun RFID-kortinlukija asennetaan. 
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FIFI Latausaseman avaus RFID-kortinlukijan asentaminen

Montageanvisning för installatör / Steg-för-Steg installation

Steg-för-Steg Installation

(figur 4)

1. Kontrollera att matande kabel är strömlös.

2. Lossa borrmall från emballage. (se Lådans innehåll sida 14)

3. Fäst borrmall på vägg där laddaren skall monteras upp.
Lämplig höjd (se Tekniska data sida X)Tekniska data sida X)T

4. Borra/markera enl. anvisning på borrmall.

5. Lås upp frontluckan på laddaren med den medföljande nyckeln och dra därefter 
frontluckan nedåt.

6. Frontluckan har ett inbyggt stoppläge. För att komma förbi detta läge, ta tag i 
frontens underkant och lyft försiktigt utåt samtidigt som du drar nedåt.

Montageanvisning för installatör / Steg-för-Steg installation

(figur 5)

7. Lossa de 7 skruvarna och lyft försiktigt bort locket från bottenlådan.

Latausaseman avaus
Aloita vetämällä etupaneli pois ja poistamalla kansi ohjeiden mukaan, jotka on annettu 
GLB-käsikirjan kohdan Asennusohjeet asentajalle. 

dip-kytkin

RFID-kortinlukijan asentaminen
Asenna RFID-kortinlukija edellä olevan kuvan mukaisesti. DIP-kytkimet on asetettava ON-
asentoon. 

(kuva 1)
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FIFI RFID-kortinlukijan kytkeminen Latausaseman asentaminen

 

FUSE 2AT 

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

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  

Montageanvisning för installatör / Steg-för-Steg installation
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PE N L

de nedre pilarna visar 
anslutningsalternativet 1-fas

Serienr/SSID, 
password 
(endast wifi-version)

Vid inkommande 1-fas matning Vid inkommande 1-fas matning V
(16A,240V eller 32A,240V) på en 
3-fas GLB, skall inkommande fas 
läggas på plint L1.

8. Skruva upp bottenlådan på vägg med 3st lämpliga skruvar för underlaget. Se 
röda pilar i figur 6

9. Dra in kabel genom kabelgenomföringen.

10. Koppla in kabel på plintar. Plintar är anpassad för 1,5mm² - 6mm² kabel. Upp 
till 10mm² i 32A Laddbox.

11. Behöver laddströmmen reduceras? Se avsnitt: Reducering av laddström.

Montageanvisning för installatör / Steg-för-Steg installation
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placeras på sidan

7 x T20

Sätt försiktigt locket på plats rakt framifrån, var noga med att insats på höger 
sida hamnar rätt i spår och att det ser rätt ut. Om laddaren har wifi, kontrollera 

ytare är i tillslaget läge.

Montageanvisning för installatör / Steg-för-Steg installation

(figur 8)

15. Montera åter frontluckan genom att trä på den underifrån.

16. Lås frontluckan med nyckel.

Montageanvisning för installatör / Steg-för-Steg installation

(figur 9)

17. Anslut spänning och kontrollera att indikationslampan visar fast grönt sken.

18. Om inte, se avsnitt: Felsökning

19. Vid fast grönt sken är laddaren klar att användas.

RFID-kortinlukijan kytkeminen
RFID-kortinlukija kytketään latausaseman emolevyn kohtaan ’RFID’ mukana toimitetulla 
kaapelilla. 

Latausaseman asentaminen
Asenna kansi ja etupaneli ohjeiden mukaan, jotka on annettu GLB-käyttöohje kohdassa 
Asennusohjeet asentajalle. 

(kuva 2)

Liitäntä 
RFID-lukijaan

J1

Ulk. latauksen ohjaus
auki = on, kiinni = o�
*) – ks. alla olevat 

tiedot

GLB-emolevy
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FIFI RFID:n käyttäminen

85

RFID-kortinlukijan käyttäminen
RFID-tarra on sijoitettu sivulle yllä olevan kuvan mukaisesti. 
RFID-lukija pystyy lukemaan RFID-tägit, jotka ovat määritysten Mifare 1K, 4K ja Mifare 
Ultralight mukaisia. 

(kuva 3)
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FIFI RFID-lukijan aktivointi/deaktivointi RFID-lukijan aktivointi/deaktivointi 

(kuva 5)

RFID-lukijan aktivointi
Aktivoi RFID-lukija valitsemalla ruutu ’Request RFID when connecting’ (Pyydä RFID 
yhdistettäessä) ja napsauta ’Save’ (Tallenna). Huomaa, että valintaruutu on näkyvissä 
vain, jos RFID-lukija on asennettu. 

RFID-lukijan deaktivointi
Deaktivoi RFID-lukija poistamalla merkintä ruudusta ’Request RFID when connecting’ (Pyydä 
RFID yhdistettäessä) ja napsauta ’Save’ (Tallenna). 

GLB-tila ON = Isäntä: OFF = Orja

SW1

(kuva 4)

Aktivoi RFID-lukija yksittäisessä GLB-latausasemassa
RFID-lukijan aktivoimiseksi GLB-latausasemassa (ei kytkettynä muihin GLB-latausasemiin) on 
tärkeää tehdä laturista Master-latausasema. 
Varmista, että Master-latausaseman SW1-kytkin (DIP 5) on asetettu ’ON’-tilaan. 
Huom: Järjestelmässä voi olla vain yksi Master GLB, kun GLB-latausasemat yhdistetään 

toisiinsa datalink-väylällä. 
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FIFI RFID-tägien aktivointi/poistaminenRFID-tägien aktivointi/poistaminen

RFID-tägien aktivointi
Kun RFID on aktivoitu, voit valita ’Add a new tag’ (Lisää uusi tägi). Voit nyt manuaalisesti 
rekisteröidä tägin numeron kenttään ’RFID Number’ (RFID-numero). Tämän jälkeen 
napsauta ’Save’ (Tallenna) painiketta. Vaihtoehtoisesti voit lukea tagin numeron 
valitsemalla ’Read tag from wallbox’ (Lue tägi latausasemasta). Lue RFID-tägi pitämällä 
sitä RFID-lukijassa. RFID-tägin numero näytetään automaattisesti kentässä ’RFID number’ 
(RFID-numero). Napsauta sitten ’Save’ (Tallenna) painiketta. ’Reference’-ruutu (Referenssi) 
on vapaa tekstikenttä, jota voidaan käyttää esimerkiksi tägiä käyttävä henkilön nimen 
lisäämiseen.
Kun RFID on aktivoitu, rekisteröityä RFID-tägiä on käytettävä RFID-lukijalla latauksen 
aloittamiseksi, kun ajoneuvo on kytketty latausasemaan. RFID-lukijan yrittäessä lukea 
RFID-tägiä, kuuluu tikittävä ääni ja vihreä valo vilkkuu nopeasti. Käyttäjällä on 30 sekuntia 
aikaa käyttää RFID-tägi lukijalla auton kytkemisen jälkeen. Nouseva kolmiääninen signaali 
kuuluu, kun tägi on luettu. Jos tägi on aktivoitu kyseiselle latausasemalle, lataus alkaa. Jos 
tägiä ei ole latausasemaan asennettu (sitä ei ole rekisteröity), kuuluu pidempi äänimerkki 
ja punainen merkkivalo syttyy. 

RFID-tägien poistaminen käytöstä
Napsauta rekisteröidyn RFID-tägin poistamiseksi miinussymbolia tägin numeron oikealla 
puolella ja vahvista, että haluat poistaa tägin.

(kuva 6)
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