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FÖR PUBLIK 
LADDNING

LADDBOXAR

READY
V2G
ISO 15118



22kW
Upp till 11 mil i timmen

2 UTTAG
Upp till två ladduttag

MADE IN 
NÄSSJÖ
Utvecklad och producerad 
i Nässjö

EXTRA 
SÄKERHET
Personskyddsbrytare typ 
A med DC-övervakning

SMART
Laddboxen är utrustad 
med OCPP 1.6J



En säker och smart laddbox från Nässjö! I våra laddboxar ingår allt och är utvecklad 

tillsammans med installatörer. Laddboxen har inbyggd energimätning, personskyddsbrytare 

typ A med DC-övervakning samt att den är förkonfigurerad vilket underlättar installationen. 

LaddbLaddboxen One har ett Typ2 uttag som ger upp till 22kW laddeffekt. Det ger 11 mil i timmen. 

Våra laddboxar är även klassade IK10 och IP54 för extrema förhållanden. Laddboxen är 

utrustad med OCPP 1.6J vilket ger möjligheten att välja operatör som sedermera ger 

laddboxen sina smarta funktioner som debiteringsfunktion. Laddboxen är framtidsäkrad med 

ISO15118, där funktioner som Plug & Charge tillkommer.

Vi har en mängd olika tillbehör som gör er laddstation enklaVi har en mängd olika tillbehör som gör er laddstation enklare. Laddboxarna är förberedda för 

väggmontering (standard) eller så går det att montera på stolpe (tillval). Det går även att 

montera två laddboxar rygg mot rygg på en stolpe, vilket kan ge upp till 2 laddpunkter. 

Lastbalanseringen hanterar ett kluster upp till 48 stycken laddpunkter. Med laddboxen One blir 

det max 48 stycken i ett kluster.

OnE

ONE 22KW SMART RFID
 11 mil i timmen

Kraft och kommunikationskabel 
kan sys mellan boxarna

Enkel installation
Lastbalansering ingår

RFID ingårRFID ingår
Allt inbyggt

48st i ett kluster
ISO15118 

E 2700096



duO

DUO 2X22KW SMART RFID
2 x 11 mil i timmen
Kraft och kommunikationskabel 
kan sys mellan boxarna
Enkel installation
Lastbalansering ingår
RFID ingårRFID ingår
Allt inbyggt
24st i ett kluster
ISO15118 
E 2700098

En säker och smart laddbox från Nässjö! I våra laddboxar ingår allt och är utvecklad 

tillsammans med installatörer. Laddboxen har inbyggd energimätning, personskyddsbrytare 

typ A med DC-övervakning samt att den är förkonfigurerad vilket underlättar installationen. 

LaddbLaddboxen Duo har två Typ2 uttag som ger upp till 22kW laddeffekt. Det ger 11 mil i timmen. 

Våra laddboxar är även klassade IK10 och IP54 för extrema förhållanden. Laddboxen är 

utrustad med OCPP 1.6J vilket ger möjligheten att välja operatör som sedermera ger 

laddboxen sina smarta funktioner som debiteringsfunktion. Laddboxen är framtidsäkrad med 

ISO15118, där funktioner som Plug & Charge tillkommer.

Vi har en mängd olika tillbehör som gör er laddstation enklaVi har en mängd olika tillbehör som gör er laddstation enklare. Laddboxarna är förberedda för 

väggmontering (standard) eller så går det att montera på stolpe (tillval). Det går även att 

montera två laddboxar rygg mot rygg på en stolpe, vilket kan ge upp till 4 laddpunkter. 

Lastbalanseringen hanterar ett kluster upp till 48 stycken laddpunkter. Med laddboxen Duo blir 

det max 24 stycken i ett kluster.



sTaTIOn
En säker och smart laddstolpe från Nässjö! I våra laddstolpar ingår allt och är utvecklad 

tillsammans med installatörer. Laddstolpen har inbyggd energimätning, personskyddsbrytare 

typ A med DC-övervakning samt att den är förkonfigurerad vilket underlättar installationen. 

LaddsLaddstolpen Station har två Typ2 uttag som ger upp till 22kW laddeffekt. Det ger 11 mil i 

timmen. Våra laddstolpar är även klassade IK10 och IP54 för extrema förhållanden. Inbyggd 

belysning som styrs via astrour. Laddstolpen är utrustad med OCPP 1.6J vilket ger möjligheten 

att välja operatör som sedermera ger laddboxen sina smarta funktioner som 

debiteringsfunktion. Laddstolpen är framtidsäkrad med ISO15118, där funktioner som Plug & 

Charge tillkommer.

LaddsLaddstolpen markmonteras på ett fundament med 60mm rör. Lastbalanseringen hanterar ett 

kluster upp till 48 stycken laddpunkter. Med laddstolpen blir det max 24 stycken i ett kluster.

STATION 2X22KW SMART
2 x 11 mil i timmen

Enkel installation
Lastbalansering ingår

RFID ingår
Allt inbyggt

24st i ett kluster24st i ett kluster
ISO15118 

E 2448432



SMART

UPPKOPPLAD TILL MOLNET
Våra laddboxar är utrustad med OCPP 1.6J och därmed kan ägaren 
fritt välja vilken operatör som kommer sköta debitering mot 
slutkund. 

VValet av operatör påverkar sedan vilka funktioner samt 
underlagsmöjligheter som kan skapas. Med OCPP kan en ägare 
sammankoppla oändligt med enheter, det är strömförsörjningen 
som begränsar effekten. Vår lastbalansering som ingår har en 
kapacitet på 48 st ladduttag per parkering. Systemet är 
helautomatisk och sköter verksamheten enligt den konfiguration 
som gjorts. Administratör och ägare har full översikt över vad som 
pågår och systemets inställningapågår och systemets inställningar.

• Användarvänligt gränssnitt för användare, installatörer och operatörer.

• Enkel överskådlighet på laddarens status.

• Enkel att hantera lastbalansering enskilt eller i grupp. Tillkommer ingen 

extra kostnad.

• Enkel att hantera RFID-kort/taggar för slutanvändaren.

• Enkelt att ändra och lägga till backend URL.

•• Enkelt att ansluta Lan-kabel och elmatning i boxen.



FRAMTIDSÄKRAD MED ISO15118
Våra laddboxar är framtidsäkrade med ISO15118.

Därmed är de redo för framtidens laddfunktioner såsom Plug & Charge. 
Sömlös laddningsupplevelse – föraren behöver inte göra något utöver att 

ansluta fordonet till infrastrukturen.
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