Hleðsla rafbíla og raflagnir

Hleðsla rafbíla hefur í för með sér töluverða straumnotkun sem
af getur stafað hætta sé ekki rétt að málum staðið. Til að tryggja
öryggi hafa verið settar sérstakar reglur um raflagnir á stöðum þar
sem hleðsla rafbíla fer fram, sem og um búnað sem nota skal í þessu
skyni. Þessar reglur ásamt árvekni og réttri umgengni notenda við
búnaðinn tryggir öryggi við hleðslu rafbíla eins og frekast er unnt.
Mannvirkjastofnun mælir eindregið með að við heimahleðslu rafbíla
sé notuð hleðsluaðferð 3, þar sem sérhæfður búnaður tryggir að
rafbíllinn sé tengdur raflögninni á áreiðanlegan og öruggan hátt.

Tenglar til heimilisnota, þ.e. hefðbundnir einfasa 16A tenglar, þola hámarksstraum (16A) aðeins
í skamman tíma í senn og ætti því ekki að nota til hleðslu rafbíla nema hleðslustraumurinn sé
takmarkaður við 10A að hámarki. Sé það ekki gert er hætta á ofhitnun og bruna í tenglinum.
Í þeim tilvikum sem hleðsluaðferð 2 er beitt skal þess gætt að öll þyngd á stjórnboxi með
öryggisbúnaði sem komið hefur verið fyrir á hleðslustreng, hangi ekki í tenglinum, það getur haft í
för með sér ofhitnun og bruna í honum.
Rafbíla skal hlaða frá tengistöðum sem sérstaklega eru til þess ætlaðir. Tengistaður er sá staður
sem rafknúið farartæki tengist fastri raflögn, tengill eða inntak á bíl. Hver tengistaður skal einungis
fæða einn rafbíl. Nota skal sérstaka hleðslustrengi sem ætlaðir eru til hleðslu farartækisins. Slíkur
strengur skal hæfa þeim aðstæðum sem vænta má, t.d. með tilliti til áverkahættu og hita- og
kuldaþols. Honum skal stinga í samband í viðeigandi tengli eða fasttengja raflögn á tengistað.
Í lögn að tengistað, þ.e. þeim stað sem rafbíll tengist raflögninni, skal vera jarðleiðari, PE-leiðari,
ekki PEN-leiðari.
Sérhver tengistaður skal varinn með yfirstraumsvarnarbúnaði og bilunarstraumsrofa
(lekastraumsrofa) með málbilunarstraum ekki hærri en 30mA, sem eingöngu verja þennan tiltekna
tengistað.
Bilunarstraumsrofar skulu vera af gerð A,
, eða B,
, eftir því sem við á. Í flestum tilvikum
henta bilunarstraumsrofar af gerð B best. Bilunarstraumsrofa af gerðinni AC,
, skal ekki nota í
þessum tilgangi.
Tenglar skulu staðsettir eins nálægt stæði þess rafbíls sem hlaða skal og mögulegt er. Þeir skulu
vera fast uppsettir. Ekki er leyfilegt að nota færanlega tengla, t.d. á framlengingarsnúru, til hleðslu
rafbíla. Hver tengill skal einungis fæða einn rafbíl.

Hleðslustrengir skulu hæfa notkun og aðstæðum á hleðslustað, þá má ekki framlengja, t.d.
með fjöltengjum eða framlengingarsnúrum, vegna hættu á hnjaski og ofhitnun. Undir engum
kringumstæðum mega hleðslustrengir liggja þar sem hætta er á að þeir verði fyrir hnjaski, s.s. yfir
vegi, gangstéttar eða stíga.

Hleðsluaðferð 1
Til tengingar rafknúins farartækis við raflögn eru notaðir staðlaðir allt að 16A jarðtengdir tenglar,
t.d. tenglar til heimilisnota. Þessi aðferð getur hentað við hleðslu lítilla rafknúinna farartækja, s.s.
reiðhjóla með hjálparvél og léttra bifhjóla

Hleðsluaðferð 2
Til tengingar rafknúins farartækis við raflögn eru notaðir staðlaðir allt að 32A jarðtengdir
tenglar. Á milli farartækisins og tengikvíslarinnar (klóarinnar) er komið fyrir sérstökum stjórn- og
öryggisbúnaði til að tryggja öryggi fólks, t.d. í stjórnboxi sem er á hleðslustrengnum. Gæta skal þess
að þyngd stjórnboxins hangi ekki í tenglinum, það getur haft í för með sér ofhitnun og bruna í honum.
Þessi aðferð getur hentað við hleðslu rafbíla, en huga þarf að því að hefðbundnir 16A tenglar til
heimilisnota henta ekki til hleðslu rafbíla nema hleðslustraumurinn sé takmarkaður verulega, við
10A að hámarki.
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Hleðsluaðferð 3
Til tengingar rafknúins farartækis við raflögn er notaður sérhæfður búnaður til hleðslu rafknúinna
farartækja, sem fastengdur er raflögn. Hinn sérhæfði búnaður tryggir að rafbíllinn sé tengdur
raflögninni á áreiðanlegan og öruggan hátt og aðlagar hleðslustraum þeirri raflögn sem tengst er,
t.d. 16A eða 32A. Notaður er tengibúnaður, t.d. klær og tenglar, sem sérstaklega er gerður til hleðslu
rafbíla. Þessi aðferð hentar vel til hleðslu rafbíla og er sérstaklega mælt með að hún sé notuð.

Hleðsluaðferð 4
Til tengingar rafknúins farartækis við raflögn er notaður sérhæfður búnaður til hleðslu rafknúinna
farartækja. Hinn sérhæfði búnaður tryggir að rafbíllinn sé tengdur raflögninni á áreiðanlegan og
öruggan hátt. Notaður er tengibúnaður til tengingar hleðslustrengs við rafbíl sem sérstaklega er
gerður til hleðslu rafbíla. Þessi aðferð er ætluð til hraðhleðslu rafknúinna farartækja á sérstökum
þjónustustöðvum.

Mannvirkjastofnun mælir eindregið með að við heimahleðslu rafbíla
sé notuð hleðsluaðferð 3, þar sem viðeigandi búnaður tryggir hleðslu
þeirra á öruggan hátt.
Frekari upplýsingar um hleðsluaðferðir rafknúinna farartækja má finna í
staðlinum ÍST EN 61851-1.
Kröfur til raflagna þar sem hleðsla rafknúinna farartækja fer fram
er er að finna í samræmingarskjali Evrópsku rafstaðlasamtakanna,
CENELEC, nr. HD 60364-7-722, sem er hluti íslenska staðalsins ÍST 200,
Raflagnir bygginga.
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Mannvirkjastofnun hefur m.a. yfirumsjón með rafmagnsöryggismálum á Íslandi,
skoðunum á raforkuvirkjum, neysluveitum, öryggisstjórnunarkerfum rafveitna og
rafverktaka og markaðseftirliti raffanga. Auk þess löggildir stofnunin rafverktaka,
annast skráningu og rannsóknir á slysum og tjóni af völdum rafmagns og annast
útgáfu á kynningar- og fræðsluefni er varðar rafmagnsöryggi.

