
Elektromobilio įkrovimo stotelė “ BumbleBee” 

Montavimo ir saugos reikalavimai (ver.1.2) 

Paskirtis 

Įrenginys skirtas elektromobilių įkrovimui trečiuoju režimu (MODE3) nuo kintamosios 

srovės (AC) ir pilnai atitinka IEC61851-1 standarto reikalavimams. Įkrovimo stotelė 

“BumbleBee” elektromobilio prijungimui komplektuojama TYPE2 lizdu. Naudojant 

skirtingus įkrovimo kabelius (T2/T1 arba T2/T2) galėsite įkrauti bet kokį elektromobilį. 

Jūsų patogumui įrenginys komplektuojamas buitiniu 230V lizdu (tik privačiam 

naudojimui), kurį galite naudoti bet kokiam tinkamam buitiniam prietaisui prijungti. 

Stotelė tinka kaip privačiam naudojimui, taip ir ne didelių kompanijų autoparkui arba 

atvykstančių elektromobiliu klientų poreikiams tenkinti. 

Parametrai ir charakteristikos: 

 Itampa 400V AC; 

● Įkrovimo srovė ir galia nuo 11kW/20A iki 22kW/32A* 

● Apsaugos laipsnis IP44 (IP65 be 230V lizdo); 

● Elektromobilio prijungimo lizdas TYPE2 (ne rakinamas); 

● Darbinės temperatūros nuo -5 ºC iki 40ºC naudojimui tik patalpų viduje arba 

nuo -25 ºC iki 45ºC nadojimui lauke* 

● Elektros energijos skaitiklis* 

* pagal pasirinktą modelį ( BumbleBEE modeliai pateikti lentelėje Nr.2) 

Montavimas 

Stotelės montavimui pasirinkite ergonomiškai tinkamą ir tvirtą vietą, vadovaukitės  

elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, o instaliacijos darbus patikėkite 

atestuotam elektros energetikos specialistui. 

Pagrindiniai montavimo reikalavimai: 

● Montavimo aukštis 120-130cm nuo grindų dangos; 

● Stotelės korpuso orientacija vertikali; 

● Stotelės tvirtinimui naudokite tam skirtas stotelės korpuse vietas; 

● Stotelės pajungimui reikia pakloti tinkamą elektros kabelį ne mažiau kaip 

5x6mm vario, arba 5x10 aliuminio gyslomis. Jums bus patogiau atlikti stotelės 

prijungimą jeigu tam naudosite minkštą (ne monolitinį) kabelį; 

● Prijungimo gnybtai: L1, L2, L3 - fazių prijungimo gnybtai, N -  neutral (nulinis 

laidininkas, PE- apsauginio įžeminimo prijungimo gnybtas; 

● Apsaugai nuo vandens patekimo į stotelės vidų, geriau, kad kabelio įvadas 

būtų organizuotas iš apačios. Tam naudokite tinkamo diametro sandarią 

movą (kabeliui 5x6mm tinkama mova d32 yra stotelės komplekte); 

● Po montavimo sandariai surinkite stotelės korpusą, atidaromą dangtelį 

laikykite užrakintoje būsenoje (komplekte yra rakteliai). 

https://electrocars.lt/lt/shop/ikrovimo-iranga/ikrovimo-kabeliai/ikrovimo-kabelis-type2-to-type1-flat/
https://electrocars.lt/lt/shop/ikrovimo-iranga/ikrovimo-kabeliai/ikrovimo-kabelis-type2-to-type2-flat/


 

Indikacija 

Stotelė turi indikacine LED lempute, kurios blykčiojimai nurodo įrenginio būsena: 

Lentelė Nr.1 

LED būsena (darbo režimas) 

1 trumpas kas 2 sek. elektromobilis ne prijungtas, normalus budejimo režimas 

2 trumpi kas 2 sek. elektromobilis prijungtas, įkrovimas neprasidėjo arba 

baigtas* 

1 ilgas kas 2 sek. vyksta elektromobilio įkrovimas 

5 trumpi per pauze klaida (komunikacijos su elektromobiliu problema arba 

prijungimo kabelio gedimas)** 

*galite prijungti elektromobilį naudojant jo vidinį laikmatį (charging timer) 

**kreipkitės į stotelės įrengimo darbus atlikusią organizaciją arba į Electrocars 

tel.+370 65634766 
Saugos reikalavimai 

Prie stotelės TYPE2 lizdo leidžiama prijungti tik elektromobilius, naudojant tam 

skirtus tvarkingus ir nepažeistus kabelius. 

Rekomenduojama kas mėn. patikrinti stotelės RCD skirtuminių srovių įtaisą „TEST“ 

mygtuko paspaudimu. RCD įtaiso patikrą atlikinėkite be prijungto elektromobilio, po 

to įjunkite RCD įtaisą į darbinė padėtį. 

Draudžiama: 

● Eksploatuoti pažeistą ir/ar netvarkingą stotelę 

● Prijungti įkrovimui netvarkingą elektromobilį 

● Atidaryti stotelės korpusą neatjungus elektromobilio ir stotelės maitinimo 

įtampos 

● Keisti ir/ar modernizuoti stotelės konstrukciją 

Jei nesilaikysite pateiktų nurodymų galite susižeisti ar mirtinai susižaloti. 

Lentelė Nr.2 

Modelis (kodas) Naudo
jimas 

Galia/srovė  
(nustatoma instaliacijos metu) 

Lizdas 
230V 

Skaitiklis 

EL-ST2-20A-IN-0-0 Viduje 11kW/16A arba 13,8kW/20A - - 
EL-ST2-20A-IN-1-0 Viduje 11kW/16A arba 13,8kW/20A + - 
EL-ST2-20A-IN-1-1 Viduje 11kW/16A arba 13,8kW/20A + + 
EL-ST2-20A-OUT-0-0 Lauke 11kW/16A arba 13,8kW/20A - - 
EL-ST2-20A-OUT-1-0 Lauke 11kW/16A arba 13,8kW/20A + - 
EL-ST2-20A-OUT-1-1 Lauke 11kW/16A arba 13,8kW/20A + + 
EL-ST2-32A-IN-0-0 Viduje 17,3kW25A arba 22kW/32A - - 
EL-ST2-32A-IN-1-0 Viduje 17,3kW25A arba 22kW/32A + - 
EL-ST2-32A-IN-1-1 Viduje 17,3kW25A arba 22kW/32A + + 
EL-ST2-32A-OUT-0-0 Lauke 17,3kW25A arba 22kW/32A - - 
EL-ST2-32A-OUT-1-0 Lauke 17,3kW25A arba 22kW/32A + - 
EL-ST2-32A-OUT-1-1 Lauke 17,3kW25A arba 22kW/32A + + 

 


