DLB Box Návod
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DLB (Dynamic Load Balancing) je k dispozici v AC EV Charger řady BCP pro domácí použití,
když nabíječka EV pracuje současně s jinými domácími spotřebiči, DLB box může udržovat
dynamickou rovnováhu celkového proudu v domácnosti a zajistit bezpečnost elektřiny, aby
nedošlo k přetížení domácnosti. DLB box s LED trubicemi pro zobrazení aktuálních dat a
tlačítky pro nastavení omezení celkového proudu. (Viz obrázek níže)
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Total current increase
Total current reduce

Výkon
Nastavte Max aktuální hodnotu hlavního vedení na DLB boxu. Nabíječka načte tuto hodnotu proudu a automaticky
upraví nabíjecí proud (6A-32A) podle kvóty nečinného zatížení tak, aby nedocházelo k přetěžování celkového proudu
domácnosti vlivem nabíjení. Tato funkce dokáže efektivně využívat napájecí zdroj bez dodatečného napájení pro
nabíjení nebo aktualizaci domácí sítě.
Poznámka: Pokud jsou domácí spotřebiče příliš využívány a použitý proud dosáhl maximální hodnoty proudu pro
domácnost, bude nabíječka pracovat s minimálním proudem 6A, aby bylo zajištěno normální nabíjení.
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Instrukce k instalaci

Instrukce k instalaci

NO.1 Instalace na Din Lištu
Krok 1

Din lišta 105mm

Din lišta – svorka

Wall

M4*30 hmoždinky vč. šroubů

Umístěte kolejnici vodorovně
na stěnu, abyste obkreslili otvor.
K vyvrtání otvorů použijte

Din rail

elektrickou vrtačku.

Měřící trafo

Síťový kabel
Punch

Zeď
V zadu

Krok 2
Upevněte vodicí lištu
pomocí sady šroubů

+

+

M4*30 a poté upněte
drážku na zadní straně
boxu DLB k vodicí liště
Ujistěte se, že slot na
zadní straně boxu DLB
odpovídá úrovni kolejnice.
Posunutím DLB boxu
Zadní str.
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upevněte slot na kolejnici.
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Instrukce k instalaci

Instrukce k instalaci

NO.2 Instalace bez Din Lišty
Krok 3

Krok 1
DLB back

Face
Wall

Zeď

Upevněte DLB box na

Umístěte DLB box
vodorovně na stěnu,

kolejnici. K vyztužení obou

abyste obkreslili otvor

stran kolejnice použijte

Umístěte DLB vodorovně a

kolejnice, abyste zabránili

obkreslete otvory.

sklouznutí DLB boxu.

K vyvrtání otvorů použijte
elektrickou vrtačku.

Punch holes

Din rail fixing parts

Ukončení instalace

Krok 2
Zeď

Upevněte

DLB

box

otvorem na stěnu.

Viz obrázek.

Dva otvory na horním a
spodním okraji DLB boxu
pro šrouby M4 upevňující
box na stěnu.

Make the screw
through the hole
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3 Fázový DLB BOX

3 Fázový DLB BOX

3 fázový DLB

Zapojení datového kabelu

1. Připojte síťový
kabel ke spodní
části DLB boxu.

2. Druhý konec
síťového kabelu
prochází nabíječkou
do otvoru

3. Najděte v
nabíječce
síťové
rozhraní.

4. Připojte
síťový kabel k
rozhraní.

CT Installation
Propojte horní rozhraní DLB se svorkou proudového transformátoru, zajistěte proudovou
svorku na vedení domácí sítě.

AC
vodiče

DLB box

Length

CT
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Datový kabel

RJ45
TIA/EIA-568B

8-core cat5 twisted pair cables

RJ45
TIA/EIA-568B
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Bezpečnost & Odstraňování problémů

Bezpečnost & Odstraňování problémů

Instrukce

Odstranění problémů

Setting the Home Main Line total current by DLB “-”“+”buttons.

①

LED light status

Typ chyby

Žluté světlo na světelné desce
nabíječky se rozsvítí na 1 s,
poté jednou zabliká červené
světlo a to se stalo postupně.

DLB mimo
provoz

nabíječky se rozsvítí na 1 s a

③

poté dvakrát za sebou zabliká
červené světlo. To se děje
postupně.

Akce

RS485 kabel je
poškozen

Vyměň
RS485 kabel

RS485 kabel není
správně připojen
CT je upnut na
nesprávném
napájecím kabelu

Žluté světlo na světelné desce
②

Možná příčina

DLB
abnormální
proud

Otevřená cívka CT
není pevně
připojena
Spojení mezi
kabelem CT a
DLB je uvolněné

Znovu
zapoj
Zkontrolujte, zda
je poloha CT
správná
Znovu
zapoj

Znovu
zapoj

Poznámka
① OLED trubice ukazují celkový proud v domě (99A je maximální hodnota pro tento box).
② Tlačítko “-” : snížení proudu
③ Tlačítko „+“: zvýšení proudu (Stisknutím tlačítka na 2 s vstoupíte do stavu rychlého nastavení parametrů, po nastavení hodnoty parametru počkejte 3-5 s,
box automaticky uloží parametry)
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DLB Box pro FVE

DLB Box pro FVE

3 fázový: BCP-DLB-13
Charging Current
of EV Charger

Grid Power

Distribution
Panels

Max
1.5m

PV Power
Genertaion

Grid Power

PV Power
Genertaion

Household
Load Current

DLB Box

Max
1.5m

DLB Box

RS485
Communication
Household
Load Current

Jak vypočítat proud EV nabíječky?

Single Phase

Charging Current
of EV Charger

Three Phase
“Přípustný proud EVC”=
{ “Max. síťový proud (nastavený přes DLB)”+”Součet třífázového proudu FV výkonu” - “Součet
třífázového proudu domácí zátěže”} / 3

Princip

1. FVE mód

DLB box pro FV systém je zařízení, které může omezit spotřebu energie sítě nastavením
aktuální hodnoty.

svůj nabíjecí proud tak, aby skutečná vstupní hodnota

Tlačítko "-" snižuje aktuální hodnotu, bude povoleno používat menší výkon sítě.

síťového proudu byla co nejblíže 0A.

Tlačítko „+“ zvyšuje aktuální hodnotu, takže nabíječka ev využívá více energie ze sítě.
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Nabíječka EV v režimu čistě PV bude co nejvíce řídit

Only PV Mode
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DLB Box pro FVE

DLB Box pro FVE
Provozní kroky

2. Hybridní mód

Hybrid Mode 10A

Nabíječka EV v hybridním režimu bude řídit svůj nabíjecí
proud co nejvíce v rozsahu hodnoty nastavení DLB.

1.

Po zapnutí DLB boxu se zobrazí uvítací rozhraní a po 2 sekundách vstoupí do rozhraní
zobrazení naměřených dat.

NAPŘÍKLAD:

2.

V rozhraní zobrazení naměřených dat stiskněte libovolnou klávesu pro vstup do
rozhraní nastavení hodnoty nastavení vstupu Max. proud sítě

3.

Stisknutím tlačítek „+“ a „-“ v rozhraní nastavení upravte zvýšení nebo snížení hodnoty
nastavení maximálního síťového proudu. (Pro rychlé nastavení dlouze stiskněte tlačítka
„+“ a „-“ v rozhraní nastavení hodnota nastavení maximálního síťového proudu).

4.

Po nastavení hodnoty, počkejte 5 sekund, se data automaticky uloží a vrátí se do
rozhraní zobrazení naměřených dat.

Můžeme nastavit hodnotu nastavení vstupního proudu
sítě DLB Max na 10A, skutečná hodnota proudu ze sítě k
napájení domácnosti je 5A (<=10A) a proud pro výrobu
FV elektřiny je 20A, takže celkový proud domácí energie
je 25A (5A +20A).
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Poznámka
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Rozsah nastavení hodnoty nastavení maximálního síťového proudu je 1-98A.
Současným stisknutím tlačítek „+“ a „-“ v rozhraní nastavení rychle přepnete mezi čistě PV
režimem, hybridním režimem a režimem plné rychlosti.

3.Plný mód

Funkce DLB nabíječky EV, rozsah nastavení je mezi 6-32A.
Když nabíječka EV pracuje v režimu plné rychlosti, DLB
již nebude omezovat nabíjecí proud nabíječky EV a
nabíjecí hromada použije maximální podporovaný

Full Speed Mode

proud

pro

nabíjení.

I když je součet aktuálních hodnot proudu ostatních domácích spotřebičů větší než (proud pro
výrobu FV energie + maximální hodnota nastavení vstupního síťového proudu), nabíječka EV
se bude nabíjet podle minimálního nabíjecího proudu 6A.
Nabíjecí proud EV nabíječky je také ovlivněn kabelem nabíjecí pistole EV nabíječky (typ
pouze se zásuvkou), maximálním nabíjecím výkonem palubní nabíječky, maximální hodnotou
nastavení nabíjecího proudu nastavenou EV nabíječkou a maximální výkon samotné EV
nabíječky A další faktory.

16

17

