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DESCRIPTION 

The VIARIS UNI is an intelligent Mode 1, 2 or 3 Electric Vehicle charge point 
(EN 61851-1) with a Type 1 or Type 2 tethered cable that allows you to connect 
and charge your electric vehicle. 

The VIARIS UNI has: 

 Type 1 or Type 2 connection cable in 5- or 10-meters length, or with
socket base (Type 2).

 Robust IK10 casing easily wall mounted and easy to use.
 LED operating status indicators.
 Power disconnection device in case of defect currents with a

continuous component greater than 6 mA.
 A Charge Modulator enabling you to maximize your charge and

minimize home disruption.
 e-VIARIS free App download available from Google Play and App

Store.
 Ability to set desired charging times via the App.
 Optionally can include an additional Schuko input (load modes 1 and 2)

limited to 14 A (N/A in UK).

Warning symbols used in this instruction manual: 

ELECTRICAL RISK.  
There is a risk of electrocution that can lead to bodily injury or 
death if the instructions are not followed. 

GENERAL ATTENTION 

POPIS

VIARIS UNI je inteligentní nabíjecí stanice pro elektromobily s režimem 1, 
2 nebo 3 (EN 61851-1) s připojovacím kabelem typu 1 nebo 2, která vám 
umožňuje připojit a nabíjet váš elektromobil.

VIARIS UNI má:

	Připojovací kabel typu 1 nebo 2 v délce 5 nebo 10 metrů nebo kabel 
s konektorem (typ 2).

	Robustní kryt IK10 se snadno montuje na stěnu a snadno se používá.
	LED kontrolky provozního stavu.
	Zařízení pro odpojení napájení v případě poruchových proudů s trvalou 

složkou vyšší než 6 mA.
	Modulátor nabíjení, který vám umožňuje maximalizovat nabíjení 

a minimalizovat narušení chodu domácnosti.
	Aplikace e-VIARIS je zdarma ke stažení na Google Play a App Store.
	Možnost nastavení požadované doby nabíjení prostřednictvím aplikace.
	Volitelně může zahrnovat doplňkovou zásuvku Schuko (režimy zátěže 1 

a 2) s omezením na 14 A (netýká se Velké Británie).

Výstražné symboly používané v tomto návodu k použití: 

ELEKTRICKÉ RIZIKO.
Při nedodržování pokynů hrozí riziko zásahu elektrickým proudem, které může 
vést ke zranění nebo smrti. 

OBECNÉ UPOZORNĚNÍ
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MODELS (DIMENSIONS) 

Depending on the charger options the dimensions will be different. 

Standard models 
For options: Schuko socket 
outlet, 10-meter cable or 
with MID energy meter. 

T2 socket outlet models 

Wall fixing 

MODELY (ROZMĚRY)

Rozměry nabíječky se liší v závislosti na volitelném příslušenství 
nabíječky.

Upevnění na stěnu

Modely se zásuvkou T2 Schuko

Volitelné příslušenství: Zásuvka 
Schuko, 10metrový kabel nebo 
s měřičem spotřeby MID.

Standardní modely
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INSTALLATION 

Security warnings  
The following instructions must be observed during installation and operation of 
equipment: 

 The equipment must be installed by authorised and qualified
personnel who comply with the instructions of this manual.

 The equipment must be installed and activated in compliance with
the current low voltage regulations.

 Do not use the equipment for purposes other than that specified.
 Before installing the smart charger, check that it is not damaged.
 Before accessing the connecting terminals, verify that the cables

are not under electric voltage. The opening of the enclosure does
not imply the absence of tension within it. It may only be opened by
authorised and qualified personnel.

 In accordance with the applicable regulations, the installer should
check whether overvoltage protection measures are necessary.

 Use only the specified charging cable for each electric vehicle. In
no case should another type of extension cable be used.

 In case of malfunction, do not perform repairs and contact our
Technical Services immediately.

 After installation, inaccessibility to connecting terminals without
appropriate tools should be ensured.

 Ensure appropriate tools are always used.
 To protect the intelligent charger against potential vehicle impacts,

the installation of a protective barrier is recommended.

Assembly requirements 

 The minimum installation height of the power outlets and
connectors should be 0.6 m above ground level. If the charger is
intended for public use, the maximum height shall be 1.2 m and
in places for persons with reduced mobility, between 0.7 m and
1.2 m. (See the instructions of the country where the installation
is carried out in case other heights are specified).

 The mounting plate must be located at a height between 0.4 m
and 1.5 m above ground level.

 The charger must be installed upright and allow clearance for
maintenance.

 Use seals or presses to ensure the level of IP protection of the
charger.

INSTALACE

Bezpečnostní varování
Při instalaci a provozu zařízení je nutné dodržovat následující pokyny:

	Zařízení musí být instalováno autorizovanými a kvalifikovanými 
pracovníky, kteří dodržují pokyny uvedené v tomto návodu.

	Zařízení musí být instalováno a aktivováno v souladu s platnými 
aktuálními předpisy pro nízké napětí.

	Zařízení nepoužívejte k jiným než stanoveným účelům.
	Před instalací inteligentní nabíječky zkontrolujte, zda není poškozená.
	Před přístupem k připojovacím svorkám zkontrolujte, zda kabely 

nejsou pod elektrickým napětím. Otevření krytu neznamená, 
že v něm není napětí. Otevírat jej smějí pouze oprávnění 
a kvalifikovaní pracovníci.

	V souladu s platnými předpisy by měl technik provádějící instalaci 
zkontrolovat, zda nejsou nutná opatření na ochranu proti přepětí.

	Pro každé elektrické vozidlo používejte pouze předepsaný nabíjecí 
kabel. V žádném případě nepoužívejte jiný typ prodlužovacího kabelu.

	V případě poruchy neprovádějte opravy a okamžitě kontaktujte náš 
technický servis.

	Po instalaci by měla být zajištěna nepřístupnost připojovacích 
svorek bez příslušného nářadí.

	Zajistěte, aby se vždy používaly vhodné nástroje.
	Pro ochranu inteligentní nabíječky před možnými nárazy vozidel se 

doporučuje instalace ochranné zábrany.

Požadavky na montáž

	Minimální instalační výška zásuvek a konektorů napájení by měla 
být 0,6 m nad úrovní země. Pokud je nabíječka určena pro veřejné 
používání, musí být její maximální výška 1,2 m a v místech pro 
osoby s omezenou schopností pohybu od 0,7 do 1,2 m (v případě, 
že jsou uvedeny jiné výšky, viz pokyny země, kde se instalace 
provádí).

	Montážní deska musí být umístěna ve výšce od 0,4 m do 1,5 m 
nad úrovní země.

	Nabíječka musí být nainstalována ve svislé poloze a musí být 
zajištěn volný prostor pro údržbu.

	Pro zajištění úrovně ochrany IP nabíječky použijte těsnění nebo 
kabelovou průchodku.
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Wall Mounting 

 Remove the installation mounting plate.
 Check the spirit level bubble for correct positioning of drill holes.
 Drill 4 x 08 mm holes for rawl plugs (supplied).
 Bolt the installation plate to the wall. Fig. 1
 Attach the charger to mounting using four M6 screws (supplied). Fig. 2

Fig.1 Fig.2 

Montáž na stěnu

	Demontujte montážní desku.
	Zkontrolujte správnou polohu vrtaných otvorů pomocí vodováhy.
	Vyvrtejte otvory 4×8 mm pro hmoždinky (součást dodávky).
	Přišroubujte instalační desku ke stěně. Obr. 1
	Připevněte nabíječku k montážní desce pomocí čtyř šroubů M6 (součást 

dodávky). Obr. 2

Obr. 1 Obr. 2
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POWER CONNECTIONS 

Before accessing the terminal connectors isolate the electrical 
supply. 
The unit should only be opened by authorized and qualified / 
competent electricians. 

Please refer to illustrations below for the connection terminals sequence: 

The terminals marked as Optional are to connect the supply of the additional 
Schuko output. This connection should be protected with independent 
protections. 
If your VIARIS UNI does not have as option the additional Schuko output these 
terminals are not functional, avoid making a connection in them. 

If your charger has the extra MID meter, the electrical supply connections will 
be made on the meter itself, respecting the order of the phases indicated on the 
device 

Single phase Three-phase 

PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ

Před přístupem ke konektorům svorek odpojte elektrické napájení.
Přístroj smí otevírat pouze autorizovaní a kvalifikovaní/kompetentní 
elektrikáři.

Pořadí připojení připojovacích svorek najdete na obrázcích níže:

Jedna fáze Tři fáze

Svorky označené jako volitelné (opcional) slouží k připojení napájení přídavné 
zásuvky Schuko. Toto připojení by mělo být chráněno nezávislými ochranami.
Pokud vaše nabíječka VIARIS UNI není vybavena přídavnou zásuvkou Schuko, 
nejsou tyto svorky funkční, a proto je nepřipojujte.

Pokud je vaše nabíječka vybavena přídavným elektroměrem MID, připojení 
elektrického napájení se provede na samotném elektroměru, přičemž je třeba 
dodržet pořadí fází uvedené na zařízení
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Connection of the charger modulator 

Open the TMC100 transformer (included) and couple it on the phase cable (L) so 
that it measures the total consumption of the house and the charger VIARIS UNI. 

 TMC100 must be installed following the direction of the
current as indicated by arrows in diagram below.

 It should not be used in installations with currents exceeding
100 A since the measurement and therefore modulation may
be incorrect.

I máx 100 A 

L 

HOUSEHOLD 
+ CHARGER

METER 
HOUSEHOLD 

Single phase charger Three-phase charger 

Připojení modulátoru nabíječky

Otevřete transformátor TMC100 (součást dodávky) a připojte jej k fázovému 
vodiči (L) tak, aby měřil celkovou spotřebu domu a nabíječky VIARIS UNI.

	TMC100 musí být instalován ve směru proudu, jak je vyznačeno 
šipkami na obrázku níže.

	Neměl by se používat v instalacích s proudy vyššími než 100 A, 
protože měření, a tedy i modulace, mohou být nesprávné.

DOMÁCNOST 
S ELEKTROMĚREM

DOMÁCNOST 
+ NABÍJEČKA

I max. 100 A

Třífázová nabíječkaJednofázová nabíječka
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To ensure that the load measurement is correct, connect the TMC100 Bus to 
VIARIS UNI via the terminal connections as shown in the image below. 

Braided torque cable with section 0.25-0.5 mm², maximum length 1000 m, 
and with a peeling of 6-7 mm and torque of 0.2 Nm. 

Abyste se ujistili, že je měření zátěže správné, připojte sběrnici TMC100 
k nabíječce VIARIS UNI pomocí svorek, jak je znázorněno na obrázku níže.

Laněný dvoužilový kabel s průřezem 0,25–0,5 mm², maximální délkou  
1 000 m, s odizolováním 6–7 mm a utahovacím momentem svorky 0,2 Nm.
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Configuration according to the incoming electricity supply 

To configure the equipment according to the incoming electricity supply, use the 
dial on the rear of the front panel or via the mobile/web app.  
This adjustment is essential for the correct operation of the load modulator. 
For app or web programming to take effect, the rotating selector must be in the 
“NO LIMIT.” position. 

If the TMC100 transformer is not installed, the position of the dial must be in the 
“NO LIMIT” position in order not to limit the load current. 

Current 
Single-phase 

power 
Three-phase 

power 
Current 

Single-phase 
power 

Three-phase 
power 

NO LIMIT. NO LIMIT. NO LIMIT. 28 A 6,44 kW 19,32 kW 
10 A 2,3 kW 6,928 kW 30 A 6,9 kW 20,785 kW 
13 A 3 kW 9 kW 35 A 8,05 kW 24,249 kW 
15 A 3,45 kW 10,392 kW 40 A 9,2 kW 27,713 kW 
18 A 4,14 kW 12,42 kW 45 A 10,35 kW 31,177 kW 
20 A 4,6 kW 13,856 kW 50 A 11,5 kW 34,641 kW 
23 A 5,3 kW 15,9 kW 55 A 12,65 kW 37,95 kW 
25 A 5,75 kW 17,321 kW 63 A 14,49 kW 43,648 kW 

Konfigurace podle přívodu elektrické energie

Konfiguraci zařízení podle přívodu elektřiny provedete pomocí voliče na zadní 
straně předního panelu nebo prostřednictvím mobilní/webové aplikace.
Toto nastavení je nezbytné pro správnou funkci modulátoru zátěže. Aby 
programování pomocí aplikace nebo webu mělo účinek, musí být otočný volič 
v poloze bez omezení „NO LIMIT.“.

Pokud není transformátor TMC100 nainstalován, musí být volič v poloze „NO 
LIMIT.“, aby nedošlo k omezení zátěžového proudu.

Proud Jednofázové 
napájení

Třífázové 
napájení

NO LIMIT. NO LIMIT. NO LIMIT.
10 A 2,3 kW 6,928 kW
13 A 3 kW 9 kW
15 A 3,45 kW 10,392 kW
18 A 4,14 kW 12,42 kW
20 A 4,6 kW 13,856 kW
23 A 5,3 kW 15,9 kW
25 A 5,75 kW 17,321 kW

Proud Jednofázové 
napájení

Třífázové 
napájení

28 A 6,44 kW 19,32 kW
30 A 6,9 kW 20,785 kW
35 A 8,05 kW 24,249 kW
40 A 9,2 kW 27,713 kW
45 A 10,35 kW 31,177 kW
50 A 11,5 kW 34,641 kW
55 A 12,65 kW 37,95 kW
63 A 14,49 kW 43,648 kW
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External activation connection 

There is the possibility to activate the charger using an external signal (e.g. 
from a home automation system or from a prepaid system). This signal is 
priority over any other load activation system; therefore, if the external 
activation is activated, charging would start when the vehicle is connected to 
the charger. 
The connection must be done by plugging the inputs of the DOMO connector 
with an external circuit free of potential. 

Přípojka externí aktivace

Nabíječku lze aktivovat pomocí externího signálu (např. ze systému domácí 
automatizace nebo z předplaceného systému). Tento signál má přednost před 
jakýmkoliv jiným systémem aktivace zatížení; pokud je tedy aktivována externí 
aktivace , nabíjení začne po připojení vozidla k nabíječce.
Připojení musí být provedeno spojením vstupů konektoru DOMO 
s externím obvodem bez potenciálu.
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ADDITIONAL SAFETY PROTECTIONS 

To ensure the electrical safety of 
the installation, the charging 
station is equipped with a fault 
monitoring system of the charger 
switching device. This system 
has potential-free outputs of 230 
V ca and 5 A of maximum 
consumption, marked as OUT, 
which provide a signal operating 
a mechanical operation device 
(*remote firing reel, not included) 
over the protections (not 
included), which will cut the 
supply upstream, according to 
the following installation 
schemes: 

DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ OCHRANY

Pro zajištění elektrické 
bezpečnosti systému je nabíjecí 
stanice vybavena systémem 
monitorování poruch spínacího 
zařízení nabíječky. Tento 
systém má bezpotenciálové 
výstupy s maximální spotřebou 
230 V AC a 5 A označené 
jako OUT, které poskytují 
signál ovládající mechanické 
provozní zařízení (*vzdálená 
spouštěcí cívka, není součástí 
dodávky) přes chrániče (nejsou 
součástí dodávky), které odpojí 
předřazený přístroj podle 
následujících instalačních 
schémat:
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FINISH INSTALLATION 

 Connect ribbon cable from charger to input on front panel (as shown below)
ensuring it is firmly connected.

To remove the front panel, carefully disconnect 
the cable by pressing the eyelashes as indicated 
by the arrows. 

 Secure the front panel to the installation base and secure with screws.

 Click the finishing frame firmly into place.

	Připevněte přední panel k instalační základně a zajistěte jej šrouby.
	Pevně zaklapněte designový obvodový rámeček na jeho místo.

Chcete-li demontovat přední panel, opatrně 
odpojte kabel stisknutím západek podle šipek.

DOKONČENÍ INSTALACE
	Připojte plochý kabel z nabíječky do vstupního konektru na předním panelu (jak je 

znázorněno níže) a ujistěte se, že je pevně připojen.
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CHARGING PROCESS 

VIARIS UNI can be activated by touch or RFID 

 If configured for touch anyone can activate the charger.
 If configured for RFID card – only the RFID card holder can activate the

charger.

These settings can only be configured via the e-VIARIS mobile app.  (See 
mobile app setting below). 

Starting vehicle charge 

By Touch: 
 Ensure charger is ON.
 Connect the electric vehicle to the Smart Charger.
 Start charge by touching activation zone.

By RFID: 
 Ensure charger is ON
 Connect the electric vehicle to the Smart Charger.
 Hold the RFID card close to the activation zone until you hear a

confirmation signal.
 The charging of the electric vehicle will begin.

Charging by Time Schedule: 
 Ensure charger is ON.
 Connect the electric vehicle to the Smart Charger.
 Charging will begin at the programmed time.
 To recharge your electric vehicle manually when there is a time

schedule, you must pass the RFID card twice.

NOTE: You will not be able to remove the charging cable from the vehicle 
during the charging process as it is locked by a safety system. 

Stopping Vehicle Charge 

To stop the charge manually tap activation with touch or RFID until confirmation 
signal is heard. 

Fully Charged 

Charging automatically ends when the vehicle is fully charged unless manually 
stopped by touch or RFID card. 

PROCES NABÍJENÍ

Nabíječku VIARIS UNI lze aktivovat dotykem nebo pomocí RFID

	Pokud je nakonfigurována pro dotykové ovládání, může nabíječku aktivovat 
kdokoliv.

	Pokud je ovládání nakonfigurováno pro kartu RFID – nabíječku může aktivovat 
pouze držitel karty RFID.

Tato nastavení lze konfigurovat pouze prostřednictvím mobilní aplikace 
e-VIARIS (viz nastavení mobilní aplikace níže).

Spuštění nabíjení vozidla dotykem:
	Zkontrolujte, zda je nabíječka zapnutá.
	Připojte elektromobil k chytré nabíječce.
	Nabíjení spustíte dotykem aktivačního panelu.

Pomocí RFID:
	Zkontrolujte, zda je nabíječka zapnutá
	Připojte elektromobil k chytré nabíječce.
	Přidržujte kartu RFID v blízkosti aktivačního panelu, dokud neuslyšíte 

potvrzovací signál.
	Začne nabíjení elektromobilu.

Nabíjení podle časového plánu:
	Zkontrolujte, zda je nabíječka zapnutá.
	Připojte elektromobil k chytré nabíječce.
	Nabíjení začne v naprogramovaném čase.
	Pro ruční dobíjení vašeho elektromobilu podle časového plánu je nutné přiložit 

kartu RFID dvakrát.

POZNÁMKA: Během procesu nabíjení nelze nabíjecí kabel z vozidla odpojit, 
protože je zajištěn bezpečnostním systémem.

Zastavení nabíjení vozidla

Pro manuální zastavení nabíjení se dotkněte aktivačního panelu rukou nebo 
přibližte kartu RFID tak, abyste zaslechli potvrzovací signál.

Plně nabito

Nabíjení se automaticky ukončí po úplném nabití vozidla, pokud nebude 
zastaveno manuálně dotykem rukou nebo kartou RFID.
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LED STATUS INDICATORS 

Wi-Fi Charge 
Modulator 

Status bar 

“Attention” 

Activation 
Zone by touch 
or RFID 

Time schedule 

Connection 
cable 

LED KONTROLKY STAVU

Aktivační 
panel. Aktivace 
ručně nebo 
RFID kartou.

Stavový 
řádek

Pozor 
porucha

Časový plán

Připojení 
nabíjecího kabelu

Modulátor 
nabíjení

Wi-Fi 
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Connection cable indicators 

 Off: available connector, unlocked and available.

 Green blinking: ready for connection.
 Fixed green: connected and waiting confirmation of vehicle.

 Fixed white: loading on process.

Other indicators 

- Wi-Fi indicator

 Flashing white light: establishing connection

 Solid blue light: connected to Wi-Fi.

 Flashing blue light: local connection to PC or mobile phone.

 Off: no Wi-Fi connection.

- Charge modulator indicator

 Flashing blue light: Charging status.

- Time schedule indicator

 Solid red light: desired charging times set

Kontrolky nabíjecího kabelu

	Nesvítí: dostupný konektor, odemknutý a k dispozici.

	Bliká zeleně: připraveno k připojení.
	Trvalá zelená: připojeno a čeká se na potvrzení vozidla.

	Trvalá bílá: vůz se nabíjí.

	Blikající bílé světlo: navazování spojení

	Trvalé modré světlo: připojeno k síti Wi-Fi.

	Blikající modré světlo: místní připojení k PC nebo mobilnímu 
telefonu.

	Nesvítí: žádné připojení Wi-Fi.

Další kontrolky

- Kontrolka Wi-Fi

- Kontrolka modulátoru nabíjení

	Blikající modré světlo: stav nabíjení.

- Kontrolka časového plánu

	Trvalé červené světlo: požadovaná doba nabíjení 
nastavena
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EV CHARGER STATES 

Status Light Activity Description 

Solid green 
light 

Charge Point: ON 

Green light 
illuminating 
from outside 
towards the 
centre 

Connected to vehicle 
but NOT activated    

Flashing 
green light 

Activated but vehicle 
NOT connected 

Solid blue light 
Connected to vehicle 
and activated 

Blue light 
illuminating 
with varying 
intensity  

Vehicle charging 

STAVY NABÍJEČKY EV

Stavová kontrolka Činnost Popis

Trvalé zelené 
světlo

Nabíjecí místo: 
ZAPNUTO

Zelené světlo 
svítící zvenčí 
směrem do 
středu

Připojena k vozidlu, 
ale NENÍ aktivována

Blikající zelené 
světlo

Aktivována, ale 
vozidlo NENÍ 
připojeno

Trvalé modré 
světlo

Připojena k vozidlu 
a aktivována

Modré světlo 
svítící s různou 
intenzitou

Nabíjení vozidla
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Flashing blue 
light 

Vehicle charge 
complete 

Solid white 
light 

Firmware / software 
update required 

White light 
illuminating 
from outside 
towards the 
centre. 

Firmware / software 
update in progress 

Red light 
illuminating 
with varying 
intensity 

Error - attention 
required (see 
TROUBLESHOOTING 
table) 

VIARIS CHARGERS CONFIGURATION AND CONTROL VIA WEB 
PLATFORM OR e-VIARIS APPLICATION 

To configure the VIARIS UNI chargers, you must connect to them through the 
web platform or the application for mobile devices e-VIARIS. Follow the steps 
indicated in the following QR link: 

KONFIGURACE A OVLÁDÁNÍ NABÍJEČEK VIARIS PROSTŘEDNICTVÍM 
WEBOVÉ PLATFORMY NEBO APLIKACE e-VIARIS

Chcete-li konfigurovat nabíječky VIARIS UNI, musíte se k nim připojit 
prostřednictvím webové platformy nebo aplikace pro mobilní zařízení 
e-VIARIS. Postupujte podle pokynů uvedených pod následujícím 
odkazem QR:

Blikající modré 
světlo

Nabíjení vozidla 
dokončeno

Trvalé bílé 
světlo

Vyžaduje se 
aktualizace firmwaru/
softwaru

Bílé světlo 
svítící zvenčí 
směrem do 
středu.

Probíhá aktualizace 
firmwaru/softwaru

Červené světlo 
svítící s různou 
intenzitou

Chyba – je vyžadována 
pozornost (viz tabulka 
ODSTRAŇOVÁNÍ 
ZÁVAD)
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MAINTENANCE 

It is envisaged the maintenance of the VIARIS chargers should be very low, 
limited to: 

 Cleaning Tasks.
 Operation and voltage input voltage checks.
 Recommended annual service.

For cleaning and checking equipment connections charger MUST be 
disconnected from power supply. 

For the external cleaning of the equipment, it is recommended to use 
a soft, dry cloth, e.g. a microfiber cloth. Do not use abrasive materials 
or detergents. 

REPLACEMENT OF THE BATTERY 

ATTENTION: This product incorporates a battery. Do not 
dispose of the product without taking the precaution of 
disassembling the battery and depositing it in a suitable 
container for recycling. 

The equipment carries a CR2032 battery of 3 V. 
To replace the battery or for its extraction at the end of the product 
life, remove the screws that fix the protection and the power 
selection dial to access the circuit where it is housed. 

Any handling involving the opening of the equipment should be carried 
out by authorized and qualified installers. 

ÚDRŽBA

Předpokládá se,že údržba nabíječek VIARIS by měla být velmi malá, 
omezená na:

	Úkoly čištění.
	Kontroly funkce a vstupního napětí.
	Doporučený roční servis.

Pro čištění a kontrolu připojení nabíječky MUSÍ být nabíječka 
odpojena od napájení.

K čištění vnějšku zařízení se doporučuje použít měkký suchý hadřík, 
například utěrku z mikrovláken. Nepoužívejte abrazivní materiály ani 
čisticí prostředky.

VÝMĚNA BATERIE

POZOR: Tento výrobek obsahuje baterii. Nelikvidujte výrobek, 
aniž byste vyjmuli baterii a odevzdali ji do vhodného zásobníku 
k recyklaci.

Zařízení je vybaveno baterií CR2032 3 V.
Chcete-li baterii vyměnit nebo ji vyjmout na konci životnosti výrobku, 
demontujte šrouby, které upevňují ochranný kryt a otočný volič, 
abyste získali přístup k pouzdru, kde je uložena.

Jakoukoli manipulaci, která zahrnuje otevření zařízení, by měli provádět 
autorizovaní a kvalifikovaní montážní pracovníci.



21

TECHNICAL CHARACTERISTICS 

Feeding |  
Nominal frequency | Depending on characteristics label 
Power |  

Single phase Three-phase 
Off load  4 W 4 W 
Load function 7 W 14W 
Charging modes (depending on model) Modes 1 and 2 according to EN 61851-1 

(Schuko) 
Mode 3 according to EN 61851-1 

Connector cable Type 2. Load mode 3: according to EN 62196-2 
Communication Wi-Fi802.11 b/g/n 
Closing of the enclosure with screws 
Protection class  Case II. Insulating envelope 
Degree of protection IP54 according to  EN 60529 
Degree of mechanical protection IK10 according to  EN 62262 
RCD-DD protection. 6 mA 
Activation / Stop modes Touch or RFID configurable by App. 
Type of terminals without screws 
Peeling length  12 mm 
Operating temperature -30 °C to + 50 °C

EXTRAS 

VIARIS UNI chargers can incorporate, depending on the model: 

 Base Schuko
Charging modes 1 and 2 (N/A in UK)

 Single Phase / 3 Phase energy meter
Certified according to the MID Directive (2004/22/EC) According to EN 50470-3

 Ethernet communication
For installations requiring Ethernet communication.
The configuration is done by accessing the web platform of the charger.
You must choose between DHCP (dynamic IP assignment) or IPStatic, where
you will have to fill in the ethernet network data (IP, MAC, Gateway, Subnet
Mask, DNS Server) provided by the person responsible for it.

 Communication 4G
Wireless communication can be installed using a Wi-Fi USB Dongle.
It is a requirement that you configure in the USB dongle an access point with
SSID: ORB_VIARIS_4G and PASSWORD: ORB1234$, in addition to setting
up the APN depending on the operator providing you with the SIM card.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Napájení |
Jmenovitá frekvence | V závislosti na štítku s charakteristikami
Příkon |

Jedna fáze Tři fáze
Bez zatížení 4 W 4 W
Při zatížení 7 W 14 W
Režimy nabíjení (v závislosti 
na modelu) 

Režimy 1 a 2 podle normy EN 61851-1 (Schuko)
Režim 3 podle normy EN 61851-1

Kabel s konektorem typu 2. Režim zatížení 3: podle normy EN 62196-2 
Komunikace Wi-Fi802.11 b/g/n
Uzavření pouzdra pomocí šroubů
Třída ochrany Třída II. 
Stupeň ochrany IP54 podle EN 60529 
Stupeň mechanické ochrany IK10 podle EN 62262
Ochrana RCD-DD. 6 mA
Režimy aktivace/zastavení Ovládání dotykem nebo kartou RFID 

konfigurovatelné pomocí aplikace 
Typ svorek bez šroubů
Délka odstranění izolace 12 mm
Provozní teplota -30 °C až + 50 °C

DOPLŇKY

Nabíječky VIARIS UNI mohou v závislosti na modelu obsahovat:
	Základna Schuko
Režimy nabíjení 1 a 2 (netýká se Spojeného království)
	Jednofázový / třífázový elektroměr
Certifikováno podle směrnice MID (2004/22/ES) podle EN 50470-3
	Komunikace po síti Ethernet
Pro instalace vyžadující komunikaci prostřednictvím sítě Ethernet.
Konfigurace se provádí pomocí webové platformy nabíječky.
Musíte si vybrat mezi DHCP (dynamické přidělování IP) nebo IPStatic, kde 
budete muset vyplnit údaje o ethernetové síti (IP, MAC, brána, maska podsítě, 
server DNS), které vám poskytne příslušná odpovědná osoba.
	Komunikace 4G
Bezdrátovou komunikaci lze nainstalovat pomocí Wi-Fi USB hardwarového klíče.
Podmínkou je, abyste v hardwarovém USB klíči nakonfigurovali přístupový 
bod s identifikátorem SSID: ORB_VIARIS_4G a HESLO: ORB1234$, navíc 
k nastavení APN v závislosti na operátorovi, který vám poskytuje SIM kartu.
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TROUBLESHOOTING 

Problem Solution

The charger is powered, and no 
plug connected and with the light 
indicators off. 

Check the power according to the 
connection scheme and that the 
protections are activated. 

Power down the charger, wait 
approximately 10 seconds and restart 
the charger 

Charger connected to the vehicle, 
the status bar is solid green and 
does not charge. 

There is no communication between 
the vehicle and the charger. 

Check the cable is correctly inserted 
into the vehicle and charger. 

Ensure cable is not damaged. 

Charger connected to the vehicle, 
the status bar is in flashing green 
and does not charge. 

Unauthorized RFID user  
Check the list of authorized cards. 

Charger connected to the vehicle, 
the status bar is flashing green and 
when the RFID card passes the 
charger emits 5 “beeps” and the 
status bar flashes red and returns 
to solid green.  

Unauthorized RFID user  
Check the list of authorized cards 

Charger connected to the vehicle, 
the status bar is in solid blue and 
does not charge. 

Check that there is no time schedule 
on either the charger (  ) or the 
vehicle. 

The vehicle may be in standby mode. 

Open the vehicle door to exit the 
standby mode. 

Charger connected to the vehicle, 
the status bar is in blue of varying 
intensity and does not charge. 

The load modulator icon (  ) is on; 
the installation does not have enough 
power to charge the vehicle. 

Charger connected to the vehicle, 
the status bar is in flashing blue 
and does not charge. 

The vehicle has finished charging, 
check that the battery is full or that 
the vehicle has no time schedule. 

Charger connected to the vehicle, 
the status bar is solid red and does 
not charge. 

Error; turn off the charger from the 
protections and switch back on. 

ODSTRANĚNÍ ZÁVAD

Problém Řešení
Nabíječka je napájena, a žádná 
zástrčka není připojena a kontrolky 
nesvítí.

Zkontrolujte, zda napájení je v souladu 
se schématem připojení a zda jsou 
aktivovány ochrany.
Vypněte nabíječku, vyčkejte přibližně 
10 sekund a znovu ji zapněte

Nabíječka je připojena k vozidlu, 
stavový řádek svítí trvale zeleně 
a nabíjení neprobíhá.

Mezi vozidlem a nabíječkou neprobíhá 
žádná komunikace.

Zkontrolujte, zda je kabel správně 
zasunutý do vozidla a nabíječky.
Zkontrolujte, zda kabel není 
poškozený.

Nabíječka je připojena k vozidlu, 
stavový řádek bliká zeleně a nabíje-
ní neprobíhá.

Neoprávněný uživatel karty RFID
Zkontrolujte seznam autorizovaných 
karet.

Nabíječka je připojena k vozidlu, 
stavový řádek bliká zeleně a při 
přiblížení karty RFID vydá nabíječka 
5 „pípnutí“ a stavový řádek zabliká 
červeně a opět se vrátí na trvalé 
zelené světlo.

Neoprávněný uživatel karty RFID
Zkontrolujte seznam autorizovaných 
karet

Nabíječka je připojena k vozidlu, 
stavový řádek svítí trvale modře 
a nabíjení neprobíhá.

Zkontrolujte, zda na nabíječce ( ) 
nebo na vozidle není časový plán.
Vozidlo může být v pohotovostním 
režimu.
Otevřete dveře vozidla a ukončete 
pohotovostní režim.

Nabíječka je připojena k vozidlu, 
stavový řádek svítí modře s měnící 
se intenzitou a nabíjení neprobíhá.

Svítí ikona modulátoru zátěže ( ); 
systém nemá dostatek energie pro 
nabíjení vozidla.

Nabíječka je připojena k vozidlu, 
stavový řádek bliká modře 
a nabíjení neprobíhá.

Vozidlo dokončilo nabíjení, 
zkontrolujte, zda baterie je nabitá nebo 
zda vozidlo nemá časový plán.

Nabíječka je připojena k vozidlu, 
stavový řádek svítí červeně 
a nabíjení neprobíhá.

Chyba; odpojte nabíječku od ochran 
a znovu ji zapojte.
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Charger connected to the vehicle, 
the status bar is solid white and 
does not charge. 

The charger is performing an update. 
Wait until the update completed. 

The protections of the installation 
are triggered 

If the charge modulation indicator is 
off, the TMC100 is not properly 
connected: Check connection to the 
terminals, direction of current and that 
the TMC100 securely fitted and 
clamped in position as indicated in 
the Charger Modulator section. 

If the charge modulation indicator is 
on (  ), the adjusted power does 
not match incoming power supply. 

After manual deactivation or with 
RFID card the charge does not 
stop. 

Disconnect the charger from the 
vehicle. 

If it has been activated with an RFID 
card, the same card must be used to 
deactivate. 

If the problem persists, release and 
disconnect the cable. 

The charger could not connect to a 
WiFi network 

If the Wi-Fi indicator (  ) is in 
flashing blue and does not pass to 
solid blue, the charger has not been 
correctly configured or the correct 
password has not been entered. 

If the Wi-Fi indicator is in solid blue it 
is connected to a Wi-Fi network 
without internet connection or the 
security of the network is blocking it. 

Charge complete, but cable and 
vehicle remain locked with solid 
green status bar. 

Preform reset: 
Reset the protected device, restart 
the charger to be allowed to remove 
the cable from the charger socket. 

Exceeding maximum power The modulator hasn't worked. 
Check the configuration according to 
the incoming power supply. 

View basic charger data, set up 
power and scheduled load, or 
consult historical consumption, if I 
don't have coverage in my garage 
floor 

Read the section of the instruction 
manual Smart charger control via 
web. (Once connected to the Wi-Fi 
network with the password 12345678, 
we open a web browser and write 
192.168.2.1) 

Nabíječka je připojena k vozidlu, 
stavový řádek svítí trvale bíle 
a nabíjení neprobíhá.

Nabíječka provádí aktualizaci. Vyčkejte na 
dokončení aktualizace.

Jsou spuštěny ochrany systému Pokud kontrolka modulace nabíjení nesvítí, 
není transformátor TMC100 správně při-
pojen: Zkontrolujte připojení ke svorkám, 
směr proudu a zda je TMC100 bezpečně 
připevněný a upnutý na místě tak, jak je 
uvedeno v kapitole Modulátor nabíječky.

Pokud kontrolka modulace nabíjení svítí 
( ), nastavený výkon neodpovídá vstupní 
energii.

Po manuální deaktivaci nebo 
deaktivaci pomocí karty RFID se 
nabíjení nezastaví.

Odpojte nabíječku od vozidla.

Pokud byla aktivována kartou RFID, je 
třeba ji deaktivovat stejnou kartou.

Pokud problém přetrvává, uvolněte 
a odpojte kabel.

Nabíječka se nedokázala připojit 
k síti WiFi

Pokud kontrolka Wi-Fi ( ) bliká modře 
a nepřechází na trvalé modré světlo, na-
bíječka nebyla správně nakonfigurována 
nebo nebylo zadáno správné heslo.

Pokud kontrolka Wi-Fi svítí trvale modře, 
existuje připojení k síti Wi-Fi bez připojení 
k internetu nebo dochází k blokování 
zabezpečením sítě.

Nabíjení je dokončeno, ale 
kabel a vozidlo zůstávají 
zajištěny s trvale zeleně svítícím 
stavovým řádkem.

Proveďte resetování:
Resetujte chráněné zařízení a restartujte 
nabíječku, abyste mohli vyjmout kabel ze 
zásuvky nabíječky.

Překročení maximálního výkonu Modulátor nepracuje.
Zkontrolujte konfiguraci podle vstupního 
napájení.

Pokud není v prostoru garáže 
žádné pokrytí sítí Wi-Fi, jak 
lze kontrolovat základní údaje 
nabíječky, nastavovat výkon 
a plánované nabíjení nebo 
prohlížet záznamy o spotřebě?

Přečtěte si kapitolu Ovládání chytré 
nabíječky prostřednictvím webu 
v návodu k použití. (Po připojení k síti 
Wi-Fi pomocí hesla 12345678 otevřete 
webový prohlížeč a napište 192.168.2.1)
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It takes a long time to charge my 
vehicle with a three-phase supply. 

If you are charging a single-phase 
vehicle, you will only be using 
approximately 1/3 of the charging 
supply 

The charger is in error mode and 
cuts off the load. 

To identify the type of error you must 
look at the number of repeats of 
beeps per sequence: 
AC leakage error: 1 beeping 
Relay opening error: 1 beep 
DC leakage error: 2 beeps 
Diode error: 3 beeps 
Earthing error: 4 beeps 

DIRECTIVES AND REFERENCE STANDARDS 

Hereby, ORBIS TECNOLOGÍA ELÉCTRICA S.A. declares that the type of 
VIARIS UNI wireless device is in compliance with Directive 2014/53/EU. The 
full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet 
address: http://www.orbis.es/downloads/declarations-of-conformity 

Subject to technical changes – additional information at www.orbis.es 

Nabíjení vozidla pomocí třífázového 
napájení trvá dlouho.

Pokud nabíjíte vozidlo z jednofázového 
napájení, budete využívat pouze 
přibližně 1/3 nabíjecího zdroje

Nabíječka je v chybovém režimu 
a odpojí zátěž.

Chcete-li určit typ chyby, musíte určit 
počet pípnutí v jedné sekvenci:
Chyba úniku střídavého proudu:  
1 pípnutí  
Chyba rozepnutí relé: 1 pípnutí  
Chyba úniku stejnosměrného proudu: 
2 pípnutí  
Chyba diody: 3 pípnutí  
Chyba uzemnění: 4 pípnutí

SMĚRNICE A REFERENČNÍ NORMY

Společnost ORBIS TECNOLOGÍA ELÉCTRICA S.A. tímto prohlašuje, že typ 
bezdrátového zařízení VIARIS UNI je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné 
znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na této internetové adrese:  
http://www.orbis.es/downloads/declarations-of-conformity

Podléhá technickým změnám – další informace najdete na www.orbis.es


