
Zpark-elbilsladdare hos BRF Björkliden 

Elbilsladdning och motorvärmaruttag i samma enhet 
Motorvärmarhuvarna, som styrs med hjälp av en app (Zpark), erbjuder 

både ett klassiskt motorvärmaruttag och ett uttag för elbilsladdning. Man 

kan bara använda ett uttag åt gången. 

 Ett uttag för motorvärmare, max 10A.  

 Ett uttag för elbilsladdning 6-32A beroende på nyttjandegrad. 

Färgmarkeringen ovanför uttaget anger: vitt (uttaget är tillgängligt 

och klart att använda), blått (fordonet är anslutet), grönt 

(fordonet laddas), gult (överström), rött (jordfel), svart (enhet 

avstängd). 

Motorvärmarstyrning via appen i din smartphone - gör så 

här: 
 Ladda ner Zpark-appen till din telefon (smartphone) och identifiera dig som 

hyresgäst/användare genom att ange den verifieringskod du får via sms. 

 Första gången du parkerar på din plats: skanna QR-koden på din motorvärmarhuv. Välj 

”Anslut” vid alternativet motorvärmare för att ansluta till stolpen.  

 Önskad motorvärmarstyrning enligt schema eller planerad avresetid ställs in via appen.  

 Motorvärmarstyrningen styrs efter utetemperaturen. 

Elbilsladdning via appen i din smartphone - gör så här: 
 Ladda ner Zpark-appen till din telefon (smartphone) och identifiera dig som 

hyresgäst/användare genom att ange den verifieringskod du får via sms. 

 Första gången du parkerar på din plats: skanna QR-koden på din motorvärmarhuv. Tryck på 

hänglåset nere i hörnet och sedan knappa in din personliga accesskod. Välj sedan ”Anslut” 

vid alternativet ”Boende med laddning”. Ange dina betalningsuppgifter när du blir tillfrågad. 

 Du kan nu använda både motorvärmare och elbilsladdare genom appen. Du kommer bara att 

bli debiterad för den ström du laddar. 

Flera enheter/användare kan använda appen för att styra samma 

motorvärmarhuv  
Varje plats kan kopplas mot ett konto åt gången. Om man önskar styra motorvärmaren/laddaren från 

flera enheter kan man ladda ner appen i flera olika enheter och sedan identifiera sig som användare 

genom att ange samma telefonnummer och samma verifieringskod som vid första tillfället. 

Om verifieringskoden inte längre finns tillgänglig kan boenden logga ut ur appen och därefter logga in 

igen. Då får huvudägaren ett sms med en ny verifieringskod som sedan kan användas av alla enheter 

och alla personer som ska identifiera sig som användare. 

Om du som boende vill avbryta delningen till andra enheter eller personer loggar du ut ur appen och 

loggar därefter in igen med ny kod som kommer via sms. 



Motorvärmarhuvarna kan också styras via Zparks hemsida 
Om du inte har en smartphone, använd valfri webbläsare och gå till https://web.zpark.se/.  

 

Behöver du hjälp att ansluta dig mot din stolpe eller vill du ha en accesskod för att kunna ladda din 

elbil? Kontakta Axel Antonsson i styrelsen på telefonnummer 072-726 44 62 eller e-post 

axel@axant.se. 


