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Tillbehör eluttagsinsatser

Laddboxar

Eldon Installation har nöjet att presentera en laddbox helt i plåt för både
hemmabruk och publika installationer. Laddboxen har utvecklats tillsammans med installatörer där enkelhet och
utrymme för installation har legat i fokus.
I en stilren design med mattlackad plåt i vitt eller svart är Eco Homerun laddstationen där användaren får flexibilitet.
Enkel omställning av strömvärde från 8 A till 32 A. Finns med 1-fas eller 3-fas. Välj mellan ett uttag Typ 2 eller fast
kabel. DC-övervakning och personskyddsbrytare typ A i alla boxar. Kan monteras på vägg, enkel box på stolpe och
dubbla boxar rygg mot rygg på stolpe. LED-slingan indikerar status för laddningen. Låsbar med systemlås. MID-godkänd mätare ingår alltid. Alla laddboxar kan beställas med unik foliering.
Finns med två olika kommunikationslösningar: Basic med stationär laddning Mode 3 eller med den 100 % molnbaserade tjänsten EpSpot.
Dynamisk lastbalansering
Finns som tillval vid beställning av Eco Homerun Basic. Med Eco Homerun EpSpot sköts
lastbalanseringen via molnet. Lastbalanseringen tar hand om alla effekttoppar och bilen kan få en snabbare och mer
effektiv laddning än vad anläggningen annars skulle klara av. Dessutom undviks säkringsproblem och överbelastning
av centralen. Läs mer om EpSpot på sidan 6-9 eller på www.eldoninstallation.se/tjansten-epspot.

Installatörens bästa vän
•
•
•
•
•
•
•
•
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Gott om installationsutrymme
Fäste med endast två skruvar
Anslutningsmöjlighet på inkommande plint 2,5-25 mm2 Al/Cu
Lätt att sy vidare med dubbelplint upp till 25 mm2 Al/Cu
Medföljande mall för uppsättning
Lackerade kretskort för att undvika korrosion
Produktklass IP44, IP21 bakom lucka
Följer standarden IEC61851-1: Elfordon konduktiv laddning

Mått HxBxD
Vikt		
Färg		
Kapslingsklass
Mode		
Kabelarea
Faser		
Spänning
Märkström

440x259x136 mm
8 kg
RAL9005/ RAL9010
IP44
3
6 mm2
1-fas eller 3-fas
230/400V
32 A

LADDBOXAR

Teknisk information

Installationsnät		
Laddeffekt		
Korrosivitetsklass
Kommunikation
Laddkontakt		
Jordfelsbrytare		
Elmätare		
Slaghållsfasthet		
Standard		
			
			

Enligt Svensk Elstandard SS 4364000
Ställbart via dip-switch från 8 A till 32 A
C5
Basic enligt IEC 61851 eller molnbaserade EpSpot
Typ 2 IEC 62196-2
Typ A med DC-övervakning
Ja
IK08
IEC 61851-1 (Elfordon konduktiv laddning)
IEC 61851-22 (Laddstation för växelström)
IEC 61439-7 (AEVCS)

Eco Homerun

E-nummer Artikelnummer Antal faser

Märkström Kommunikation

Färg

Uttag eller kabel

Elmätare

2480219

ELB132

1-fas

32 A

Basic

Svart

Uttag

M-bus

2480220

ELB132EP

1-fas

32 A

EpSpot

Svart

Uttag

Molnbaserad

2480254

ELB132EPV

1-fas

32 A

EpSpot

Vit

Uttag

Molnbaserad

2480255

ELB132V

1-fas

32 A

Basic

Vit

Uttag

M-bus

2480221

ELB332

3-fas

32 A

Basic

Svart

Uttag

M-bus

2480222

ELB332EP

3-fas

32 A

EpSpot

Svart

Uttag

Molnbaserad

2480256

ELB332EPV

3-fas

32 A

EpSpot

Vit

Uttag

Molnbaserad

2480257

ELB332V

3-fas

32 A

Basic

Vit

Uttag

M-bus

2480258

ELBK316

3-fas

16 A

Basic

Svart

Kabel

M-bus

2480259

ELBK316EP

3-fas

16 A

EpSpot

Svart

Kabel

Molnbaserad

2480260

ELBK316EPV

3-fas

16 A

EpSpot

Vit

Kabel

Molnbaserad

2480261

ELBK316V

3-fas

16 A

Basic

Vit

Kabel

M-bus

Tillbehör
E-nummer
2480262

Artikelnummer
ELBKHD2

Beskrivning
Eco Homerun Kabel håll. Typ 2 Dubbel stolp.mont.

2480263

ELBKHE2

Eco Homerun Kabel håll. Typ 2 Enkel stolp.montage

2480264

ELBKHV2

Eco Homerun Kabel håll. Typ 2 Enkel Vägg montage

2480265

EC32A10M322

Laddkabel 32A 10m 3Fas, Typ2-Typ2

2480145

ECOCABLE16A122

Laddkabel 16A 1F Typ2-Typ2 5m

2448474

ECOCABLE32A321

Laddkabel 32A 3F Typ2-Typ1 4m

2448476

ECOCABLE32A322

Laddkabel 32A 3F Typ2-Typ2 4m

2480232

ELBSFD

Stolpfäste Eco Homerun Dubbel (fästs på ECOFLP)

2480233

ELBSFE

Stolpfäste Eco Homerun Enkel (fästs på ECOFLP)

2448311

ECOFLP

Eco stolpfläns

2448312

ECOSTF

Betongfundament 60mm rör 50 cm
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Molntjänster
Molntjänsten
EpSpot är den 100 procent molnbaserade tjänsten som gör det enkelt att styra, mäta och ta betalt för el. Oavsett
om det handlar om publika tjänster, till anställda eller för medlemmar. Tjänsten finns tillgänglig i Eldon Installations
laddboxar, laddstolpar och eluttagscentraler för elbilsladd.
I ett energirikt samarbete utvecklar Eldon Installation och EpSpot framtidens laddinfrastruktur. EpSpot AB är ett
svenskt innovationsdrivet företag. Produkter och tjänster för elektricitetstransaktioner utvecklas med visionen att
det ska vara lika lätt att sälja elektricitet vidare som det är att öppna ett e-post konto.

Funktioner - för ägaren
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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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

MOLNTJÄNSTER

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

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

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.
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MOLNTJÄNSTER

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:
•
•
•
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Start-avgift
Tim-avgift
kWh-avgift

Översikt administratörer
EpSpot RTTS systemet är helautomatisk och
sköter verksamheten enligt den konfiguration som
gjorts. Uttagsägarens administratör 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

Läs mer om EpSpot på eldoninstallation.se/
tjansten-epspot

MOLNTJÄNSTER

Tillbehör EpSpot
Ferritkärnor EP

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

2850000

EP302

Ferritkärna 9mm Fast

2850001

EP309

Ferritkärna 11mm Öppningsbar

2850002
2850003
2850004

EP310
EP311
EP312

Ferritkärna 12mm Fast
Ferritkärna 17mm Fast
Ferritkärna 27mm Öppningsbar

E-nummer

Artikelnummer

Beskrivning

2448478

EPLINK

Powerline kommunikationsadater

2448479

EPROUTER

Teltonikia LTE Router för EpSpot 4G

Router och adapter
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Laddstolpar
Eco One
Laddstolpen är byggd i återvinningsbar aluminium och utrustad med antingen två uttag eller två fasta kablar. Bakom
två dämpande och återfjädrande luckor finns möjlighet att ladda två fordon samtidigt. Under styrmodulen finns en
LED-slinga som indikerar status för laddningen. ECO One är utrustad med astronomisk belysningspunkt som gör att
den enkelt syns i mörkret och lyser upp sin omgivning.
Laddstolpen finns i tre modeller:
•

ECO One Basic

•

ECO One Smart

•

ECO One EpSpot

Vägghängd ECO One

Markmonterad ECO One
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LADDSTOLPAR

Varje laddstolpe är unik
Alla stolpar kan beställas med unik foliering. Den grafiska utsidan är ett perfekt sätt att profilera företaget eller
utsmycka parkeringen. Här är det bara fantasin som sätter gränserna. Och vi lämnar mer än gärna förslag och exempel
på din unika wrapping.

Folierad vägghängd ECO One

Folierad markmonterad ECO One
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LADDSTOLPAR

Uttag eller kabel
Stolpen kan beställas med uttag eller kabel.

Teknisk information
Märkspänning			

230/400 V 50 Hz

Märkström			

16 - 32 A

Laddeffekt			

AC: 3,7–22 kW per uttag (normalladdning)

Mode				

Mode 3

Interface (ECO One Smart)		

WLAN: 1 x Fast Ethernet
Tillval: 3G med 3G modem

			

Material				Aluminium
Färg				Pulverlackad, svart RAL9005.
				

(Jet black, finstrukturerad)

Mått				

Höjd: 1600 mm / 800 mm
Diameter: ø 260 mm

Varianter

		
				
				
				
				

Typ 1 med kabel (1-fas)
Typ 2 med kabel (1-fas eller 3-fas)
Typ 2 med uttag (1-fas eller 3-fas)
Vägghängd / Markmonterad
Tillval: Foliering

Jordfelsbrytare			

Typ B

Inkommande plint KA		

Cu/Al, anslutningsarea 2x50 mm2

Kapslingsklass
		
				

IP44, följer standard IEC 61851-1 (Elfordon konduktivladdning) och IEC61851-22
(Laddningstation för växelström)

Laddindikation			

LED-indikatorer

Kontakt				
				

Typ 2, laddning med både 1-fas och 3-fas
Tillval: Kontakt Typ 1

				

Tillbehör
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E-nummer

Artikelnummer

Beskrivning

2448472
2448474
2448476
2480265
2480145

EEOCF
ECOCABLE32A321
ECOCABLE32A322
EC32A10M322
ECOCABLE16A122

Betongfundament 70 cm inklusive 60 mm rör
Adapterkabel (16-32 A) 3-fas. 4 meter, rak. Typ 2 till Typ1
Laddkabel (16-32 A) 3-fas. 4 meter, rak. Typ 2 till Typ 2
Laddkabel 32A 10m 3Fas, Typ2-Typ2
Laddkabel 16A 1F Typ2-Typ2 5m

LADDSTOLPAR

Eco One Basic
Mindre är mer med ECO One Basic. En enkel laddstolpe utan möjlighet för uppkoppling och mätning. ECO One Basic
lämpar sig vid mindre anläggningar med färre användare där man vill ha fri tillgång till laddstolpen och där ägaren
inte har behov av att mäta och följa elförbrukningen. RFID identifiering finns som tillval.

ECO One Basic markmonterad
E-nummer

Artikelnummer

Antal faser

A

Laddeffekt (kW) Uttag / Fasta kablar Höjd (mm)

2448412
2448416
2448402
2448410
2448414

EEO3P16O+3P16O
EEO3P32O+3P32O
EEO1P16C+1P16C
EEO3P16C+3P16C
EEO3P32C+3P32C

3
3
1
3
3

16
32
16
16
32

11 x 2
22 x 2
3,7 x 2
11 x 2
22 x 2

Uttag
Uttag
Kablar
Kablar
Kablar

1600
1600
1600
1600
1600

ECO One Basic vägghängd
E-nummer

Artikelnummer

Antal faser

A

Laddeffekt (kW)

Uttag / Fasta kablar

Höjd (mm)

2448446
2448448

EEOW3P16OS
EEOW3P32OS

3
3

16
32

11 x 2
22 x 2

Uttag
Uttag

800
800
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LADDSTOLPAR

Eco One Smart
ECO One Smart erbjuder bekväm och säker laddning som följer Europastandarden. Funktioner som
internetuppkoppling, energimätare, RFID-identifiering, möjlighet till olika betalningslösningar, molntjänst
och lastbalansering med Nano GridTM.

Internetuppkoppling
ECO One Smart är uppkopplingsbar genom Ethernet eller WLAN. Tillval finns för 3G/GPRS. Vid 3G modem gäller en
styck per parkeringsområde. Detta ger ägaren full kontroll över laddstolparna som följaktligen kan styra dem på
distans från sin egen dator eller telefon. Uppkopplingen bidrar till att eventuella felsök kan göras via egen dator.
Modellen bidrar därför till att kostnads- och tidseffektivisera distributörens arbete.

Energimätare
Ta betalt för faktisk förbrukning med MID-godkända mätare i stolpen som säkerställer effektuttaget. Dessa
mäter mängden energi som konsumerats och gör det därmed enklare att ta betalt för faktisk förbrukning.
Detta medför en rättvis betalning av konsumtionen för både ägaren av laddstolpen och elbilsföraren.
Mätarna överför informationen till webbportalen där användaren kan se statistik över laddsessionerna och
övervaka energiförbrukningen i realtid vid pågående laddning. Mätaren som används är en energimätare
med direktmätning, MID-godkänd för debitering. Kommunikationen för mätarna sker via Modbus-protokoll.

RFID-identifiering
RFID-taggar kan användas för att få kontroll över vem som har tillgång till laddstolpen. Funktionen samlar
information om förbrukning, laddtider och effektuttag. Datan samlas i en portal som letar upp den registrerade
användaren i en databas. Information kan hämtas av ägaren via nätet och skapa underlag för individuell fakturering.

Betalningsfunktioner
Med ECO One Smart kan kunden välja betalningslösning via utvald operatör. De verktyg som används för att komma
åt laddfunktionen när en betalfunktion används är RFID-taggar eller användarens smartphone. Ägaren kan också välja
att ha energi- eller tidsbaserad kostnad för laddstolpen. Ett annat alternativ är att ha öppen tillgång till laddstolpen
och ta betalt med hyra av parkeringsplatsen. Om laddstolpen har öppen tillgång behöver elbilsföraren bara koppla in
laddkabeln i fordonet för att laddningen ska starta.

Molntjänst ger dig full kontroll
Alla publika laddstolpar kan registreras i den molnbaserad webbportalen. Det är möjligt för användaren att se
realtidsinformation om laddstatus för varje station. Portalen kan användas av alla; elbilsförare, administratörer,
elinstallatörer och supportpersonal.
De främsta funktionerna inkluderar övervakning av säkringar och jordfelsskydd samt energiförbrukning i realtid.
Användaren kan använda portalen för att se om laddstolpen är ledig. Möjligheten att administrera användare,
konfigurera och göra uppdateringar av mjukvaran ger ytterligare fördelar. Slutligen gör portalen det möjligt att samla
statistik om varje laddningssession och kan fungera som en plattform för betallösningar.
Webbportalen stödjer följande standarder relaterade till portalkommunikation:
• OCPP 		
Open Charge Point Protocol. Standard för kommunikation mellan portal och laddstolpe
• Green eMotion
EU-standard för roaming mellan laddstationsoperatörer och sökning efter laddstationer
• NOBIL		
Norges laddstationsdatabas
• Uppladdning.nu
Sverige ledande karttjänst med realtidsuppdatering av laddstatus
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LADDSTOLPAR

Lastbalansering Nano GridTM
Nano grid™ är ett lastbalanseringskoncept på nätverksnivå som finns som tillval på ECO One Smart Det säkrar
elnätsstabiliteten och sänker installationskostnaden eftersom elnätet inte längre behöver vara dimensionerat för
toppförbrukning. Belastningsnivån styrs för varje pågående laddning och anpassar effekten så att elnätskapaciteten
aldrig överskrids. Belastningstvakten mäter kontinuerligt strömmen per fas i elnätet. Det innebär att man kan ladda
flera bilar samtidigt på samma installation utan överdimensionering. Lastbalansering gör det möjligt att ladda upp till
åtta gånger fler bilar i samma nät jämfört med andra lösningar. Distributören av laddstolparna kan fördela
elektriciteten enligt önskemål, på så sätt kan utvalda laddstolpar prioriteras.
Fördelar med lastbalansering:
•
Hantera momentan överlast i nätet
•
Tidstyrning av laddning
•
Skydda elnätet
•
Begränsa effekttoppar
•
Mäta och reglera mot övriga laster i elnätet
Hur fungerar lastbalansering i ECO One?
Effektvakten finns förinstallerat i styrkortet och behöver aktiveras för att kunna användas. Den kommunicerar med
laddstationerna i elnätet. Vid en överbelastning beordras laddstolparna att styra ner laddströmmen mot fordonen
så att tillåten strömstyrka upprätthålls.
Flexibla lösningar
Liten
Lastbalansering mellan två uttag inom en och samma laddstolpe. Om den inkommande strömmen till laddstolpen är
dimensionerad för max 32 A/400 V=22 kW så bestämmer Nano GridTM systemet, baserat på konfigurering. Till
exempel att båda de anslutna fordonen laddar med 11 kW så att den totala effekten aldrig överskrider 22 kW.
Laddstolpen kan därmed inte överstiga den inkommande strömmens kapacitet.
Mellan
Består av upp till fem laddstolpar (10 laddplatser) på samma matande ledning där en av stationerna agerar
GridController. Detta alternativ är kostnadseffektivt, kräver mindre förarbete och lösningen finns förinstallerad i
styrkortet.
Stor
Större installation med fler än fem stolpar där separat GridController (GCU100) installeras på samma nätverk för
laddstolparna. Projektering av själva installationen krävs för att få en så optimal reglering som möjligt.
ECO One Smart markmonterad
E-nummer

Artikelnummer

Antal faser

A

Laddeffekt (kW) Uttag / Fasta kablar

Höjd (mm)

2448428
2448432
2448418
2448426
2448430

EEOS3P16O+3P16O
EEOS3P32O+3P32O
EEOS1P16C+1P16C
EEOS3P16C+3P16C
EEOS3P32C+3P32C

3
3
1
3
3

16
32
16
16
32

11 x 2
22 x 2
3,7 x 2
11 x 2
22 x 2

1600
1600
1600
1600
1600

Uttag
Uttag
Kablar
Kablar
Kablar

ECO One Smart vägghängd
E-nummer

Artikelnummer

Antal faser

A

Laddeffekt (kW)

Uttag / Fasta kablar

Höjd (mm)

2448462
2448464

EEOSW3P16OS
EEOSW3P32OS

3
3

16
32

11 x 2
22 x 2

Uttag
Uttag

800
800
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LADDSTOLPAR

Eco One EpSpot
Läs om EpSpot på sidan 6-9 eller på eldoninstallation.se/tjansten-epspot.

ECO One EpSpot

16

E-nummer

Artikelnummer

Beskrivning

2448484

EEOEP132C

ECO ONE Epspot 1 fas 32A Kabel

2448482

EEOEP132O

ECO ONE Epspot 1 fas 32A Uttag

2448486
2448480
2448488
2448490

EEOEP332C
EEOEP332O
EEOWEP132OS
EEOWEP332OS

ECO ONE Epspot 3 fas 32A Kabel
ECO ONE Epspot 3 fas 32A Uttag
ECO ONE Vägg Epspot 1 fas 32A Uttag
ECO ONE Vägg Epspot 3 fas 32A Uttag

Eluttagsinsatser
Eco Eluttag EpSpot för elbilsladd
Ladda bilen - Styr, mät och ta betalt med EpSpot
En Eco-insats som gör det enkelt att installera laddstationer på bostadsrättsföreningar, företag och publika platser.
Insatsen finns med dubbla reläutgångar för laddkablar 16 A eller en reläutgång för elbilsladd och ett schuko-uttag för
bilvärme.
Se alla EpSpots funktioner på sidorna 6-9.

ECO2EV116

ECO2EVF116

Teknisk information
Personskyddsbrytare 30mA, 10kA

2 st

Brytförmpga kortslutningsström

Icn 6kA

Inbyggda elmätare

Ja

Märkspänning

230 V

Märkström

16 A

Effekt

AC: 3,7 kW per uttag

Antal faser

1-fas

DC-övervakning

Ja

E-nummer
2466479

Artikelnummer
ECO2EV116

Laddeffekt
AC: 3,7 kW /uttag

Kommunikation
EpSpot

Shuko 10 A
0 st

Reläutgång 16 A
2 st

Faser
1-fas

Personskyddsbrytare
2x20 A 30mA C

2480244

ECO2EVF116

AC: 3,7 kW /uttag

EpSpot

1st

1 st

1-fas

1x20 + 1x10 A 30 mA Cr

Kablar för laddning med typ 1 eller typ 2 handske beställs separat.
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Eco Laddinsats
Konvertera motorvärmaren till laddare för elbilen
En laddinsats med både uttag för motorvärmare och laddhandske
för laddning av elfordon. Denna insats fungerar till Eldon Installations
motorvärmarkapslingar och innebär ett enkelt och prisvärt sätt att
konvertera motorvärmarcentralen till en laddstation för elfordon.
Eftersom el redan är framdragen till centralen sparar kunden tid på
kabeldragning och montering av markfäste. Tillsammans med
Eldons väggfäste ECOVF kan insatsen enkelt fästas på till exempel
en husvägg och därmed göra det enkelt för elbilsföraren att ladda
sitt elfordon hemma.

Teknisk information
Personskyddsbrytare

Typ A med DC-övervakning (20 A för laddkabel, 6 A för schuko)

Antal Schuko-uttag

1 st

Elmätare

Valbart

Antal laddhandskar

1 st, 4 meter fast kabel. Typ1 eller Typ2

Märkspänning för elbilsladdning

230 V

Laddström

10-16 A. Ställs in på styrkortet vid installation

Charge Controller

Ja

Mode

3 (IEC61851-1)

Laddindikation

Lysdiod

ECO Laddinsats
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E-nummer

Artikelnummer

Antal faser

A Ladd A Schuko Typ

Mätning

Styrning

RFID

2448370
2448371
2448372
2448373

ECO1P16C1
ECO1P16C2
ECO1P16C1M
ECO1P16C2M

1
1
1
1

16
16
16
16

Mätning med manuell avläsning
Mätning med manuell avläsning

-

-

6
6
6
6

1
2
1
2

ELUTTAGSINSATSER

Tillbehör Eluttagsinsatser
ECO kapsling
E-nummer

Artikelnummer

Beskrivning

2448300
2448312
2448307
2448311
2448315

ECOKEL
ECOSTF
ECOVF
ECOFLP
ECORP

Kapsling, hellucka likalås
Stolpe med betong fundament, 1500 mm
Fläns för väggmontage
Stolpfläns ø60 universal
Ryggprofil för dubbelmontage

E-nummer

Artikelnummer

Beskrivning

2448376
2448377

EL116T1
EL116T2

Kabel inklusive handske Typ1
Kabel inklusive handske Typ2

Laddkablar

Hållare med upphängningsanordning för ECO kapslingar med laddkablar
E-nummer

Artikelnummer

Beskrivning

2448393
2448394

ECOKHD1
ECOKHD2

2 st upphängningar Typ1
2 st upphängningar Typ2

2448391
2448392

ECOKHE1
ECOKHE2

Kabelhållare med 1 st upphängning Typ1
Kabelhållare med 1 st upphängning Typ2
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