
HomeBox Slim 
Pajungimo-vartotojo instrukcija 

Elektromobilių įkrovimo stotelė HomeBox Slim atitinka IEC61851-1 Mode 3 standartą ir turi 
IEC62196 Type 2 lizdą. Įkrovimo stotelė pagal galingumą skirstoma į keturis tipus: 16 A ir 32 A 
vienos fazės, bei 16 A ir 32 A trijų fazių* (žr. 1 lent.). 

HomeBox Slim tipas Maksimalus galingumas  Įvadinis kabelis 

16 A (1 fazės) 3,6 kW 1 fazė 230V/AC 16A (2,5 mm2) 

32 A (1 fazės) 7,2 kW 1 fazė 230V/AC 32A (6 mm2) 

16 A (3 fazės) 11 kW 3 fazės 400 V/AC 16A (2,5 mm2) 

32 A (3 fazės) 22 kW 3 fazes 400 V/AC 32A (6 mm2) 

1 lent. 

Elektromobilių įkrovimo stotelę HomeBox Slim rekomenduojama montuoti patalpoje, ar lauke po  
stogeliu. Tvirtinama prie sienos keturiais tvirtinimo taškais korpuso viduje, galinėje sienelėje, 
kampuose. Korpuso matmenys pateikti. (1 pav.) 

1 pav. Korpuso matmenys 
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Jei įkrovimo stotelė montuojama patalpoje, kurioje nėra ventiliacijos, tuomet būtina atjungti 
trumpiklį nuo „Communication Unit“ 9 – 10 kontakto (žr. 3 pav.). Jei įkrovimo stotelė montuojama 
patalpoje su papildoma ventiliacija, ar lauke, tuomet trumpiklio atjungti nereikia. Ši funkcija skirta 
išvengti pavojaus, jei elektromobilio akumuliatoriai krovimo metu išskiria kenksmingas dujas. 

2 pav. Įvado pajungimas 

3 pav. Communication Unit 

 

Atsižvelgiant į HomeBox Slim įkrovimo stotelės tipą (žr. 1 lent.) įvadinio kabelio fazė ar fazės (L1 ar 
L1,L2, L3), neutralė (N) bei įžeminimas (PE), jungiami į Homebox Slim įkrovimo stotelės maitinimo 
rinkles (žr. 2 pav.). 
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HomeBox Slim 1 fazės* įkrovimo stotelėje, už fasadinės korpuso dalies, integruoti komponentai: 
• Automatinis išjungėjas; 
• Srovės nuotėkio relė; 
• Elektros skaitiklis. 
Norint vykdyti krovimą, komponentų svirtys turi būti pakeltos į viršų. Įvykus trumpam jungimui, ar 
srovės nutekėjimui, komponentai sudirba ir staigiai atjungia galios grandinę. 
Bendros įkrautos energijos kiekis matomas el. energijos skaitiklyje. 
 *3 fazių komplektacijos stotelėje integruotas tik el. energijos skaitiklis, o apsauginis automatinis 
išjungėjas ir srovės nuotekio relė montuojama įvadiniame skyde. 
 
Norint pradėti krovimą reikia:  
1) Pajungti įkrovimo kabelį į elektromobilį;  
2) Pajungti įkrovimo kabelį į įkrovimo stotelę;  
3) Pridėti vartotojo RFID idenifikatorių tam skirtoje vietoje (žr. 4 pav.). Krovimas pradedamas po 
kelių sekundžių stotelei pilnai sukomunikavus su elektromobiliu.  
4) Apie sėkmingą krovimą informuojama stotelės LED indikatoriaus pakitusi spalva:  
• Raudona – vykdomas krovimas / stotelė užimta;  
• Mėlyna – pasiruošusi krauti / krovimas baigtas.  
 
Krovimo metu įkrovimo kabelis yra užrakintas. Elektromobiliui pilnai įsikrovus, krovimas sustoja 
automatiškai, arba sustabdomas rankiniu būdu pridėjus RFID identifikatorių kuriuo buvo aktyvuotas 
krovimas (kitų vartotojų RFID identifikatorius krovimo sustabdyti negali išskyrus “Service” kortelė). 
Sustabdžius krovimą įkrovimo kabelis atrakinamas.  
“Service” kortelė priverstinai sustabdo krovimą 5 sekundėms, kurių metu galima atjungti įkrovimo 
kabelį ir taip nutraukiant įkrovimo sesiją. 

4 pav. Homebox Slim sandara 

IEC 62196 Type-2 lizdas 
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