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Sparar energi och ökar bekvämligheten
Alla ECO eluttagscentraler hjälper till att spara energi och öka bekvämligheten för användarna. Anpassade modeller 
för bostadsrättsföreningar, offentliga anläggningar, campingplatser och marinor.

Rättvis debitering med IMD
Mätning och styrning med MID-certifierad IMD, Individuell mätning och debitering, bidrar till energibesparing och 
minskad totalförbrukning. Tillsammans med vår samarbetspartner OurEnergy erbjuder enheterna smidig insamling-
smätning. Systemet Min El läser individuellt av varje uttag. Mätdatan ger underlag för debitering för den förbrukade 
elen i respektive uttag, IMD (Individuell mätning och debitering). Varje användare kan följa sin förbrukning och styra 
sitt uttag via webben. Uttaget kan också styras via webb, sms eller genom en app för smartphones. Användare av ECO 
kan därmed enkelt aktivera sitt uttag för motorvärmare från frukostbordet på morgonen.

Mätvärderna skickas via det befintliga elnätet (Power Line Communication). Renovering av anläggning kräver därför 
ingen nydragning av kabel. Varje dygn skickas mätdata till en insamlingsenheten Collectric Master Unit som finns i 
varje anläggning (en CMU per trafo-område). Informationen samlas i en webbserver där de tilldelas tid, serienummer 
och platsnummer. Administratören för varje anläggning kan logga in på webbservern och se förbrukningen för alla 
mätare i anläggningen. Förbrukningen visas i tabell- eller diagramform och per månad eller dag för varje eluttag. 

Säkert med RFID
Med ett RFID-system (Radio Frequency Identification) i anläggningen har alla användare en RFID-bricka för 
identifiering som då ger tillgång till uttaget. RFID kan antingen användas endast som identifiering eller tillsammans 
med IMD då även förbrukningen mäts och lagras på användarens ID. Via webben kan avresetider programeras i den  
individuella kalendern. Vid användning av olika uttag flyttar användaren med sig inställningarna med hjälp av brickan.

RFID-brickorna kan programmeras så att användarna har tillgång till flera parkeringsplatser. 

Varje anläggning har en unik krypteringsnyckel. Administratören programmerar själv nya eller befintliga taggar. Det är 
enkelt att växla användare på samma uttagscentral. Har anläggningen en RFID-funktion sedan tidigare används den 
befintliga krypteringsnyckeln. Om nykrypteringsnyckel behövs, laddas denna in före leverans av taggar till 
anläggningen. Krypteringsnyckel kan bytas vid behov.
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ECO Eluttagskapsling och tillbehör

E-nummer Artikel nummer Lucka Lås Antal nycklar Beskrivning
2448300 ECOKEL Hel lucka Likalås 4 Tom kapsling

2448301 ECOKES Hel lucka Systemlås 4 Tom kapsling

2448303 ECOKDS Delad lucka Systemlås 4/lucka Tom kapsling

Svensk tillverkning
Svensk tillverkning gör kapslingen till ett säkert val, tillförlitlig 

dokumentation och kvalitet på material. Kapslingarna monteras i egen 

verkstad för kvalitetssäkring och ökad flexibilitet. En extra rymlig fläns och 

flytande plintar möjliggör en smidig installation som helt ryms i flänsen. 

Endast en 5-polig snabbkoppling behöver dras upp i kapslingen

Hållbar kapsling
Materialen i ECO-kapslingen har alla egenskaper som krävs för en tuff utomhusmiljö i säkerhetsklass IP44. Gavel i 

polykarbonat (PC) möjliggör radioburen kommunikation till och från kapslingen. Polykarbonaten är slagtålig, vridstyv 

och formstabil i kombination med den naturanodiserade aluminiumprofilen. Kombinationen ger en konstruktion som 

bibehåller form, färg och hållfasthet även när den utsatts för väder och vind under många år.

Aluminiumprofilen har designats för att bilda ett greppvänligt handtag under luckan. Gummilister i över- och neder-

kant, där den övre bildar ett tätt gångjärn. Kapslingen kan anpassas till en bredare modell med plats för fler uttag eller 

mer volym-krävande komponenter. Kapslingen finns med hel eller delad lucka samt likalås eller systemlås. Vred med 

hänglåsmöjlighet finns som tillbehör. 
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Stolpe, stolpfäste, väggfäste och andra tillbehör
ECO-kapslingen kan monteras på stolpe eller vägg. Stolpar finns för nedgjutning eller för montering på brygga. 

Två kapslingar kan monteras rygg i rygg på gemensam stolpe. Till detta krävs endast en ryggprofil per stolpe, 

samma fläns kan användas. Nycklar ingår vid köp av kapsling. Extranyckel och huvudnyckel till kapslingar med 

systemlås finns som tillbehör. Nyckellås kan bytas ut till vredlås. 

Tillbehör

Väggfäste i lackerad dogalplåt för hög korrisionsbeständighet, hål för 
inkommande kabel i botten, ryggen samt sidor. Levereras med genomföringar 
och tätningar.

E-nummer Artikelnummer Förpackning

2448307 ECOVF 1 st  fläns för väggmontage inkl. genomföringar

E-nummer Artikelnummer Förpackning Höjd

2448312 ECOSTF Stolpe med betongfundament (30 cm) 1 m ovan mark
2448310 ECOSTB Stolpe för bryggmontage 0,8 m 

E-nummer Artikelnummer Förpackning

2448311 ECOFLP ST

E-nummer Artikelnummer Förpackning

2448315 ECORP ST

  Fläns för väggmontage

  Stolpar

  Stolpfläns universal

  Ryggprofil för dubbelmontage

Stolpe för montering av kapslingar med markstativ eller direkt på bryggor. 
Bryggstolpen har en svetsad rund platta med hål för skruvar.

Flänsanslutning för stolparna i pressgjuten lättmetall, lackerade i samma kulör 
som sidorna på kapslingen. Kan användas både vid singelmontage och vid 
montage av två kapslingar rygg i rygg på samma stolpe.

Används alltid för att fästa två kapslingar rygg mot rygg.

E-nummer Artikelnummer Förpackning

2448316 ECOVL ST

  Vredlås
Vredlås till ECO-kapsling med hål anpassat för användning med hänglås. Hänglås 
ingår ej.
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E-nummer Artikelnummer Förpackning Beskrivning

2448317 ECOXNL ST Extranyckel för likalås
2448318 ECOHSL ST Huvudnyckel för systemlås

  Vredlås
Extranycklar/Huvudnyckel.

E-nummer Artikelnummer Förpackning

2448380 ECORFID ST

  RFID-brickor
RFID-brickor för identifiering.  Måste alltid köpas till separat. 

E-nummer Artikelnummer Förpackning

2448359 ECOADAPT ST

  Adapterkabel
Adapterkabel för Schuko-CEE.

E-nummer Artikelnummer Anslutning

7771112 KA502 2x6-50mm² + 1x1,5-6mm² Al/Cu Grå
7771113 KA502PE 2x6-50mm² + 1x1,5-6mm² Al/Cu Grön, PE
7771118 KA503N 3x6-50mm² + 2x1,5-6mm² Al/Cu Blå, N

  Kopplingsplintar

Distributions (stolp) plint Al/Cu. 125/160A.

E-nummer Artikelnummer Karaktäristik A Moduler

- ESPC206030 C 6 2
- ESPC210030 C 10 2
- ESPC216030 C 16 2
2169557 694007 C 6 1
2169553 694008 C 10 1
2169555 694009 C 16 1

  Personskyddsbrytare
Personskyddsbrytare, 30mA

TILLBEHÖR
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E-nummer Artikelnummer Beskrivning
2448393 ECOKHD1 2 st upphängningar Typ1
2448394 ECOKHD2 2 st upphängningar Typ2
2448391 ECOKHE1 1 st upphängning Typ1
2448392 ECOKHE2 1 st upphängning Typ2

Tillbehör EpSpot

E-nummer Artikelnummer Beskrivning
2850000 EP302 Ferritkärna 9mm Fast
2850001 EP309 Ferritkärna 17mm Öppningsbar
2850002 EP310 Ferritkärna 12mm Fast
2850003 EP311 Ferritkärna 17mm Fast
2850004 EP312 Ferritkärna 27mm Öppningsbar

Förhindrar övertoner på elnätet
Ferritkärnor används för att skapa bra förutsättingar för  
överlagrad kommunikation. De dämpar signalen för att förhindra 
störningar på elnätet. Vilken typ av ferritkärna som passar bäst 
till installationen avgörs enklast via diametern på den matande 
kabel per ledare till kabelskåp eller huvudcentral.

E-nummer Artikelnummer Beskrivning
2448478 EPLINK Powerline kommunikationsadater
2448479 EPROUTER Teltonikia LTE Router för EpSpot

  Hållare för ECO kapslingar med laddkablar

  Ferritkärnor EP

  Router och adapter

TILLBEHÖR
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En enkel helhetslösning för att styra, mäta och ta betalt via molntjänster
Det unika med kommunikationsmodulen EpSpot är att den är 100 procent molnbaserat. Tjänsten finns nu tillgänglig i 
Eldon Installations laddstolpar och eluttagscentraler för bilvärme, camping och elbilsladd till unikt förmånliga villkor. 
Användaren har full kontroll över bilen genom appen EpSpot. Effektstyrning delar tillgänglig elektricitet rättvist mellan 
aktiva uttag. Insatsen säkrar därför att elanläggningen inte överbelastas. Genom att kunna styra effekten på detta sätt 
effektiviseras energiförbrukningen. Alla användares förbrukning övervakas och mäts så att strömgränsen inte 
överskrids. Ingen farlig ström i uttagen eftersom elen inte kan slås på utan att en kontakt stoppats i uttaget. 
Mätmodulerna i insatsen kopplar automatiskt upp över elnätet till internet över PLC brygga som anslutits till vanlig 
nätverksswitch.

ECO Eluttag

Funktioner - för ägaren
• Styr, mät och ta betalt via molntjänsten
• Fördelning av effekt sker i molnet
• Plug & Play - Laddsystemet kopplas automatiskt upp över elnätet
• HEXA-sense® teknologi
• Sessionsbaserad energimätning för debitering från lön och för energiskattetransaktioner
• Accesskontroll mot företagets förmånsportal
• Verktyg för belastning- och nyttjandegrad skapar underlag för utbyggnadsbeslut
• Rapporter för inhyrda parkeringsområden blir underlag för betalning av inköpt elektricitet
• Effektvakt
• Automatisk avslut av sessioner som går ner i standby
• Lastbalansering och köfunktion förhindrar att säkringar överbelastas samtidigt som elektriciteten räcker till fler
• Automatisk generering av debiteringsunderlag till lönesystem
• Dynamisk lastbalansering och autostartfunktion

EpSpot
®

®
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ECO ELUTTAG EPSPOT

Accessmetoder
Uttag kan vara publika eller kräva användarrättighet. Om användare inte ska debiteras kan dessutom uttaget 
konfigureras att automatiskt slås på när kontakt sätts i. Förbrukningen debiteras då till uttaget. Uttag, 
uttagsgrupper och uttagshierarkier kan göras tillgängliga för enskilda individer eller grupper av användare. 
Hantering av användarrättigheter kan ske på olika sätt:

• Med webbgränssnitt
• Distribution av accesskod som matas in direkt i app
• Integreras till andra system via gränssnittet i mjukvaran (API) för automatisk tillläggning och borttagning 

av rättigheter på användare

Lastbalansering
EpSpot RTTS innehåller en kraftfull verktygslåda som möjliggör effektstyrning för hela elanläggningen. 
Centrala begrepp är allokerad effekt och funktion för energiåtgång.

EpSpot RTTS
Den molnbaserade realtidstjänsten för elektricitetshantering kompletterar befintlig eller ny elinfrastruktur. 
Funktionalitet för att säkert hantera laster, införa nya affärsmodeller och skapa tillgänglighet. EpSpot RTTS skapar 
mikrotransaktioner mellan användare och uttag. Systemet kan styras från app eller andra system. Omfattande stöd 
för felhantering gör att behov av kundtjänst hålls till ett minimum.

• Tjänsten är dynamiskt skalbar. Utan krav på avancerade nätkonfigurationer som till exempel portöppningar eller 
VPN tunnlar.

• Högsta datasäkerhet tack vare genomgående kryptering och att persondata aldrig hanteras i lokal utrustning. 
• Sköter allt i realtid, från laststyrning, transaktioner och kreditkontroll
• Med omfattande funktionalitet kan EpSpot lätt integrera med andra system

Funktioner - för användaren
EpSpot-appen laddas ner gratis från Google play eller Apple 
Appstore. Ett konto skapas enkelt med hjälp av en 
e-postaddress. Med hjälp av appen kan användare enkelt 
interagera med tjänsten:

• Hitta lediga uttag
• Starta och avsluta el-sessioner
• Övervaka och fjärrstyra el-sessioner
• Se historik
• Fylla på pengar via kreditkort eller Swish
• Ändra inställningar
• Få hjälp och tips i samband vid fel
• Betala  via kreditkort eller Swish
• Appen ger användarna tillgänglighet och kontroll över  

sessioner och uttag
• Publika användare behöver ingen app, betalning sker med 

Swish
• Lastbalansering och köfunktion
• Realtidskartor
• Push-notiser vid start och slut av sessioner



11  

Översikt administratörer
EpSpot RTTS systemet är automatisk och 
sköter verksamheten enligt den konfiguration 
som gjorts. Administratören har full översikt 
över vad som pågår och systemets  
inställningar:

• Kombinera affärsmodeller
• Systemets användande
• Uttagsbeläggning över tid
• Effektbelastning över tid
• Funktion i utrustning
• Pågående & avslutande sessioner
• Försäljningsrapporter
• Automatiska larm via email till  

underhållspersonal
• Översikt användare

Affärsmodeller
Systemet är flexibelt uppbyggt och nya affärsmodeller 
är lätt att skapa. Affärsmodeller kan kombineras i 
samma installation både på specifika uttag eller 
beroende på användare. En värdefull funktion vid olika 
kategorier av användare. Exempelvis tjänstebilsförare 
och anställda med egen bil. Grundläggande 
affärsmodeller är:

• Debitering av användares kassa, som fylls på via 
betalningskort, och utbetalning till uttagsägare

• Integration via API till annat betalsystem, som  
parkeringsbetalsystem. Via API kan alla EpSpot 
RTTS-funktioner kommas åt

• Tariffkomponenter

Tariffer sätts enkelt i webb-gränssnittet och består av 
tre individuella komponenter: Start-avgift, tim-avgift 
och kWh-avgift.

EpSpot
®

®

ECO ELUTTAG EPSPOT

Eluttagsinsatsen med strömuttag för bilvärme upp till 10 A.

ECO Eluttag Bilvärme EpSpot
®

®

Teknisk information

Personskyddsbrytare 16A, 30mA, 10kA

Reläutgång 16A 1-fas

Antal Schuko-uttag

Inbyggda elmätare

Märkspänning för elbilsladdning

Märkström

Effekt

Antal faser vid laddning

2 st

2 st

2 st

10 A, styrbar

230 V

10 A

AC: 2,3 kW per uttag 

1

E-nummer Artikelnummer Beskrivning Kommunikation Laddeffekt
2466478 ECO2U10EP101 Insats 2xUttag 2xRCBO  10A, 2x EP101 EpSpot 10 A



Eluttagsinsatsen med strömuttag för camping upp till 16A

ECO Eluttag Bilvärme EpSpot
®

®

Teknisk information

Personskyddsbrytare 16A, 30mA, 10kA

Reläutgång 16A 1-fas

Antal CEE-uttag

Inbyggda elmätare

Märkspänning

Märkström

Effekt

2 st

2 st

2 st

16 A, styrbar

230 V

16 A

AC: 3,7 kW per uttag 

E-nummer Artikelnummer Beskrivning Kommunikation Effekt
2445573 ECO2CEE16EP101 Insats 2xUttag 2xRCBO 16A, 2x EP101 EpSpot 16 A

ECO ELUTTAG EPSPOT

12
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Ett koncept för varje behov
ECO bilvärmarcentraler finns för bostäder, arbetsplatser och kommunala parkeringar. 

Alla med samma grundförutsättningar:

• Dubbla schukouttag

• Personskyddsbrytare till varje uttag

• Finns för 6 och 10 Ampere

Fritt uttag

Insatser för apparater med tvåpolig jordad stickkontakt, 230v utan styrning. 

Lämplig för fritt användande då uttaget inte är styrt eller mätt. Finns för 6 och 

10A. Insats med två Schuko-uttag och två personskyddsbrytare.

Manuell avläsning

Insatser för apparater med tvåpolig jordad stickkontakt, 230v med optiska-

vläsningsbar energimätare, 1-fas max 45a mätström. Vid behov av att mäta av 

förbrukning per uttag lämpar sig denna insats för olika typer av användande. Ut-

rustad med analog mätare EM111, 1 modul med bakgrundsbelyaning. Finns för 6 

och 10A. Insats med två Schuko-uttag och två personskyddsbrytare.

AutoTime tid- och temperaturstyrning

Insatsen är utrustad med instrument för tid- och temperaturstyrning via den 

miljöanpassade elektronikenheten Auto Time. Ställ in planerad avresetid och 
uppvärmningen startas automatiskt i tid för att värma upp bilen. AutoTime har 
tre dygns gångreserv vid strömavbrott genom en underhållsfri kondensatorback-
up samt belysta knappar för bekväm programmering. AutoTime är förprogram-
merad med automatisk sommar- och vintertidsomställning. Genom att välja en 
av de tre tidskurvorna kan maxtiden begränsas till mellan 1,5, 3 och 4 timmar. 
Med AutoTime används minimalt med energi eftersom uttaget aldrig är på längre 
än nödvändigt. En varm bil släpper motorn ut 30 % mindre skadliga avgaser. 

ECO Bilvärmarinsats

  ECO Bilvärme

E-nummer 
ning_2011-11-03

Artikelnr A RFID Mätning Styrning

2448323 ECO2U6AT 6 - - AutoTime tid- och temperaturstyrning
2448324 ECO2U10AT 10 - - AutoTime tid- och temperaturstyrning
2448329 ECO2U6KWH 6 - Manuell avläsning -
2448330 ECO2U10KWH 10 - Manuell avläsning -
2448320 ECO2U6 6 - - Fritt uttag
2448321 ECO2U10 10 - - Fritt uttag

BILVÄRMARINSATSER
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Smarta lösningar för campinganläggningar
ECO-insatserna med dubbla CEE-uttag lämpar sig för campingplatser och marinor. Alla insatserna är utrustade med en 

personskyddsbrytare till varje uttag. Insatserna finns med fritt uttag eller med olika typer av mätning, från 

manuellt avläsningsbara mätare till mätning med styrning och insamlingsmätning. Alla mätare är MID-certifierade. 

Det är möjligt att ställa in strömbegränsningsnivån i CMU-enheten.

ECO Campinginsats

CAMPINGINSATSER

Fritt uttag
Insatsen har fritt uttag för konstant ström utan mät- eller styrfunktion. Denna 

lösning passar när campingägaren vill ha fasta priser utan hänsyn till 

elförbrukningen.

E-nummer Artikelnr A RFID Mätning Styrning

2448340 ECO2CEE6 6 - - -

2448341 ECO2CEE10 10 - - -

2448343 ECO2CEE16 16 - - -

  Camp Basic

Insatser med fritt uttag.

*Adapterkabel för konvertering av CEE till Schuko, se tillbehör sidan 7.

Mätning med manuell avläsning 
Till skillnad från insatsen Camp Complete läses förbrukningen av manuellt vid 

uttaget. Camp Measure passar de anläggningar där det inte finns behov av 

många insatser med mätarfunktion.

E-nummer Artikelnr A RFID Mätning Styrning

2448344 ECO2CEE6KWH 6 - Manuell avläsning -

2448345 ECO2CEE10KWH 10 - Manuell avläsning -

2448347 ECO2CEE16KWH 16 - Manuell avläsning -

  Camp Measure
Mätning med manuell avläsning.
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Tillbehör

CAMPINGINSATSER

ECO 3-fas

E-nummer Artikelnr A Mätning

2448364 ECO16A3F 16 -

2448365 ECO16A3FM 16 Mätning med manuell avläsning

Insatser med 3-fas

Insatser med 3-fas, CEE uttag, med och utan mätning.

Insats med 3-fas
Till ECO-kapslingen finns även en insats med 3-fas-uttag vid behov av större 

kraftmatning. Lösningen består då av ett uttag med 3-fas, skyddat av en 4-polig 

personskyddsbrytare. Insatsen finns både med och utan mätning. Vid mätning 

ingår en manuellt avläsningsbar MID-certifierad mätare men denna kan bytas ut 

mot en mätare med insamlingsfunktion.
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