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Eco Laddinsats

Laddstolpe Eco One
Laddstolpen är byggd i återvinningsbar aluminium och utrustad med antingen två uttag eller två fasta
kablar. Markstående eller vägghängd. 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. Alla stolpar kan beställas med unik foliering.
Laddstolpen finns med tre olika kommunikationsystem:
• ECO One Basic
• ECO One Smart
• ECO One EpSpot

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
Kommunikation 		

Ethernet/ WLAN, Molnbaserad EpSpot, 3G modem, RFID-identifiering, Manuell

Material				Aluminium
Färg				Pulverlackad, svart RAL9005 (Jet black, finstrukturerad). TIllval: Valfri foliering
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Mått				
				

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

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

LADDSTOLPE ECO ONE

Produktbeskrivning
Belysningspunkt

RFID läsare (vissa modeller)

Laddindikering

Luckor

Väggfäste

Ljuslistens funktioner
Eco One är försedd med en ljuslist för laddindikering upptill. Färgernas betydelse är beskrivna här.
Laddindikering

Felkoder

Sken

Betydelse

Sken

Betydelse

Grönt
Blått
Blått blinkande
Gult blinkande

Redo för laddning
Laddaren ansluten till bilen
Laddningen påbörjas
RFID-tagg läses av

Rött fast
Gult

Fel. Återställ Jordfelsbrytare/ Matande säkring
Återanslut kabeln
Kontrollera manöversäkringen till styrkortet eller matande
säkring. Om dessa är tillslagna, kontakta driftsättare
RFID inte godkänd

Vitt
Rött blinkande
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1600

Måttskiss markstående

260
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LADDSTOLPE ECO ONE

800

Måttskiss vägghängd

340

260
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Service
Drift och underhåll
För att utföra servicen krävs en elektriker med Allmän Behörighet EL. Servicen utförs genom besiktning av
laddstationens yttre och inre delar, motionering av komponenter samt funktionskontroll. Om laddstationen
är uppkopplad mot en WEB-portal eller på annat sätt styrs från ett externt system via en tjänsteleverantör
krävs att servicepersonalen kontaktar tjänsteleverantören inför en planerad service. Dels för att kunna
utföra alla steg i servicen men också för att undvika att automatiska felrapporter skickas från laddstationen
vid påbörjad service.Normalt framgår det av instruktionen på laddstationen om den är uppkopplad till en
över¬ordnad tjänst.
Rekommendationen är att teckna ett serviceavtal med föreslagen servicepartner. Se regelbundet över
laddkablar och stolpens yttre för att försäkra sig om att dessa inte skadats genom yttre påverkan.

Material för service
•
•
•
•

Verktyg för Torx och Pz2
Testinstrument E42 010 23 om laddstationen har Typ2 uttag
Verktyg
Rengöringsdukar

Service - steg för steg
1.

2.
3.
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Laddstationens utsida
• Kontrollera att LED-listen lyser grönt när stolpen är ledig
• Kontrollera att luckorna går att öppna och stänga normalt
• Kontrollera att kablarna är hela och utan sprickor eller åverkan
• Kontrollera att uttagen är rena från skräp och smuts. Gör annars rent med en torr trasa
• Kontrollera infästning mark/vägg
• Kontrollera att kontaktstiften i uttagen inte är böjda eller skadade på annat sätt
Rengör stolpens utsida med fuktad/ torr trasa. Rengör även luckorna om det behövs
Gör en funktionskontroll av båda personskyddsbrytarna. Dessa är placerade under ett
gummiskydd ovanför respektiva ladduttag. Tryck på testknappen och återställ sedan brytaren.
Kontrollera att LED-listen lyser rött när testknappen har tryckts in, och att den åter lyser grönt när
brytaren har återställts

4.

Gör funktionskontroll med testinstrumentet. Spänningsindikator ska lysa för rätt antal faser
• Kontrollera att Typ 2 handsken låses fast när indikator lyser blått
• Gör jordfelstest och återställ jordfelsbrytare efter att detta är gjort
• RFID-läsare (om stationen är utrustad med detta), vid identifiering ger laddindikering ifrån sig
två eller tre blinkningar

5.
6.
7.
8.
9.

Bryt matande spänning före fortsättning
Kontrollera åtdragningsmoment på inkommande strömmatning
Mät motståndet hos jordningen i laddkablarna/uttagen med multimeter
Rengör vid behov laddstationens insida
Återanslut laddstationen till matande enhet

LADDSTOLPE ECO ONE

Monteringsanvisningar
Fundament för markstående laddstolpe
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrollera att rätt fundament används: EEOCF med E-nummer 2448472
Alternativt befintlig stolpe med 60 mm diameter
Fyll upp gropen till rätt höjd
Placera ut fundamentet - ska inte överstiga marknivå
Se till att fundamentet står i våg/lod med ett riktverktyg
Kontrollera riktningen på fundamentet (till vägbanan)
Kapa röret så att det hamnar max 885 mm över mark

MACADAM
Dränera alltid och se till att det fungerar genom att fylla med
vatten och kontrollera att det runnit bort inom 30 minuter.
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Slutmontage markstående Eco One
1. Betongfundamentet ska inte överstiga marknivå
2. Kapa röret så att det hamnar max 885 mm över mark
3. Trä Bottenprofilen över röret och placera mot marken. För att få
luckorna i önskad riktning, placera Bottenprofilen så att urtaget,
som finns på ena sidan, mot marken med riktning mot stolpens
baksida!
4. Dra åt rörfästena runt röret. Dra inte för hårt. När
riktningen är korrekt, lås med stoppskruv M5x10.
Stoppskruv

Låsmuer
Brickor (2-3 st per skruv)
Skruv
Urtag i boenprofil placeras bakåt

5. Öppna stolpens luckor och ta ur
frontplåtarna som sitter löst isatta
därunder. Trä laddstolpen över röret och
kablaget, och skruva fast den i
bottenprofilen. Kablarna behöver vara
130 cm långa från marknivå.

Skruv 6,3x50

6. Skruva fast toppfästet runt röret enligt bilderna nedan. Dra inte för hårt.

Skruv och
låsmuer
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7. Dra upp inkommande kablar genom enhetens mitt. Anslut kablarna i plintarna. Montera plintar med
ingångar riktade nedåt. Placera kabeln så långt ifrån uttaget med dess låsmekanism som möjligt.
Inkommande kabel

8. Ladduttag Skruva fast bottenplåtarna längs ryggprofilens
och listprofilens skruvfickor. Använd medföljande
plåtskruvar. Klar!

8. Kabel Skruva fast skiljevägg längs ryggprofilens och listprofilens skruvfickor. Använd medföljande plåtskruvar. Klar!
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Slutmontage vägghängd Eco One
1. Skruva fast väggfästet med lämpliga M10 skruvar (4 st)

2. Skruva fast enheten i väggfästet med 4 st skruv M10x20 och 4 st fjäderbrickor M10
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3.Anslut kablarna i plintarna. Montera plintar med ingångar riktade nedåt.
OBS! Tänk på att vika undan kabeln så inte denna tar i uttaget för låsmotorn som sitter på höger sida om
uttaget framifrån sett. Då kan kabeln hamna i låst läge och kontakten med stolpen bryts när man sätter
laddkabeln i uttaget. Denna låsmotor ska kunna röra sig fritt.

Inkommande kabel

Låsmotor

8. Ladduttag Skruva fast bottenplåtarna längs ryggprofilens och listprofilens skruvfickor. Använd medföljande plåtskruvar. Klar!

8. Kabel Skruva fast skiljevägg längs ryggprofilens och listprofilens skruvfickor. Använd medföljande plåtskruvar. Klar!
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Eco One Basic
Kommunikationssystem installation
Kräver ingen typ av uppkoppling. Uttagen eller kabeln ansluts och laddning påbörjas.
Vid RFID som tillval, se sida 16: RFID enhet.

Användning
Koppla in laddkabeln och laddningen är igång. För tillval RFID, se sida 16..
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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.
Betalningsfunktioner:
•
RFID-tagg
•
Webbaserad app
•
Energi- eller tidsbaserad kostnad
•
Öppen tillgång. Vid öppen tillgång kopplas laddkabeln in i fordonet och laddningen startar

MID-godkänd 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.

Molnbaserad webbportal för full kontroll
Alla publika laddstolpar kan registreras i den molnbaserade 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

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.
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Fördelar med lastbalansering:
•
•
•
•
•

Hantera momentan överlast i nätet
Tidstyrning av laddning
Skydda elnätet
Begränsa effekttoppar
Mäta och reglera mot övriga laster i elnätet

Lastbalanseringens funktion beror på antalet laddstationer:
•

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.

•

Lastbalansering med upp till fem laddstolpar (10 laddpunkter) på samma matande ledning där en av
stationerna agerar GridController. Detta alternativ är kostnadseffektivt, kräver mindre förarbete och
lösningen finns förinstallerad i styrkortet. En engångskostnad/ licensavgift för första stolpen.

•

Lastbalansering i större installation med fler än fem stolpar där separat GridController (CGC100)
installeras på samma nätverk för laddstolparna. Projektering av själva installationen krävs för att få en
så optimal reglering som möjligt. En engångskostnad/ licensavgift per stolpe.

CGC100 innehåller följande:
• Elmätare ”Carlo Gavazzi” modell EM21,med strömtransformatorer
• Styrkort, CCU
• Power supply CCU
• Säkring 10A
• Inkopplingsplint för 230VAC
• Trekantsnyckel till dörr.
Samtliga komponenter är monterade på DINskena.
CGC100 har följande yttermått i mm: Höjd 280, bredd 600 och djup 450.

RFID-enhet
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.
Om RFID är tillvalt är beställda taggar färdigprogramerade och klara för användning vid leverans. Om
kunden har egna taggar som används skickas de till tillverkaren för programmering innan uppstart.
Vid leverans är RFID avaktiverat. För driftsättning, kontakta certifierad driftsättare. EV-uttagen är öppna för
användning tills dess att RFID aktiveras.
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Kommunikationssystem installation
Eco One Smart kopplas upp med OCPP-protokoll. Installationen kräver då kommunikation med internet via
Nätverkskabel eller 3G modem.

OCPP med nätverkskabel
Via Ethernet eller WLAN. En matande kabel och en nätverkskabel dras till varje stolpe
Befintligt hus med Internet/Nätverk

Huvudcentral

Alt. 1

Ma
ta
N ä nde K
tve
rk s a be l
ka b
el

Med Nätverkskabel till stolpar

Kabelskåp
Laddstolpe Laddstolpe Laddstolpe

Switch för nätverkskabel

1

2

3

Matande Kabel
Nätverkskabel

Matande Kabel
Nätverkskabel

Nätverkskabel

Matande Kabel

Matande Kabel

Matande Kabel

Matande Kabel
Nätverkskabel
Nätverkskabel
Nätverkskabel

17
Befintligt hus med In

Matande Kabel
Nätverkskabel

Matande Kabel
Nätverkskabel

Nätverkskabel

Matande Kabel

e Kabel

e Kabel

OCPP med 3G modem
Via GPRS. Ett modem per parkeringsområde (monteras i en stolpe). Sedan dras nätverkskabel via switch till
övriga stolpar.

Befintligt hus med Internet/Nätverk

Huvudcentral
Laddstolpe

Laddstolpe

Alt. 2
l

Med Nätverkskabel till stolpar via 3G modem
de K a b
e

Matande Kabel

3

2

Ma ta n

e Kabel
skabel
skabel
skabel
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Nätverkskabel 3
Nätverkskabel 2
Kabelskåp
Matande Kabel

Switch för 3G koppling via stolpe 2 och 3

Matande Kabel

Laddstolpe med 3G modem
3G modem

1
Matande Kabel
Nätverkskabel från 3G Modem till övriga stolpar via switch

Abonnemang
1.
2.
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Välj en leverantör av abonnemang för OCPP-protokoll: Chargestorm, Bee, Laddkollen, Park
& Charge osv
Leverantören ni väljer hjälper till med mätning, styrning och betalning av el

LADDSTOLPE ECO ONE

Användning
RFID-enhet
De beställda taggarna är programmerade vid leverans. Har ni egna taggar skickas de för programmering till
Eldon Installation innan installtion.

Starta laddning
•
•
•
•

Håll RFID-taggen framför RFID-symbolen. Indikatorn visar vilken sida kabeln ska anslutas på
Anslut kabeln till bilen
Gult blinkande sken, stolpen läser av RFID-taggens ID
Blå blinkningar: laddningen påbörjas. Därefter blått fast sken

För användninginstruktioner: Kontakta leverantören av abonnemanget av OCCP-protokollet
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Drift och underhåll via fjärrstyrning och webbportal
ECO One laddstolpar som är uppkopplade via ett backend system kan också underhållas via fjärrstyrning.
Via fjärrstyrd uppkoppling kan programvara underhållas och driftsparametrar kontrolleras. I en felsituation
kan en första diagnos ställas utan besök i fält. Om felet inte kan avhjälpas via fjärrstyrning och ett besök i
fält är nödvändigt så är enheten enkel att serva och ett utbyte av en felande enhet lätt att genomföra i fält.
Se felsökningsmanualen för mer information om hur man kan göra felsökningar på distans samt lokalt.

Uppdatering av programvara
Smart laddningsfunktion styrs via en elektronikenhet och programvara som finns i laddstolpen.
Programvaran kan komma att uppdateras och kunden rekomenderas då att laddaa ner uppdaterad version
när den finns tillgänglig. Uppdatering av programvara kan göras fjärrstyrt utan besök vid aktuell installation.
För enheter anslutna via Charge portal CPW300 fås information direkt när programvara finns tillgänglig.
Enheter anslutna via annan portal får information från Eldon Installation när programvara finns tillgänglig,
förutsatt att kunden har en registrerad kontaktperson.
Via den molnbaserade webbportalen Charge portal CPW300 kan flera funktioner övervakas, kontrolleras
och konfigureras:
•

•
•
•
•
•
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Övervakning:
• Motionera säkringar och jordfelsskyddsstatus (Konfigurera om email ska skickas vid larm)
• Visa om laddstationer är lediga eller används
• Se energiförbrukning i realtid för pågående laddningar
Samla in och visa laddsessionsstatistik (som kan exporteras till excel)
Användarhantering: Addera, ändra och ta bort användare av RFID-identifiering
Diagram som visar utnyttjandegrad och annan relevant laddstationsstatistik
Konfigurera och uppdatera mjukvara från portalen
Hantera betalningstjänster: Plattform för SMS och webbaserad app

LADDSTOLPE ECO ONE

EpSpot för Eco One och Eco Eluttag Elbilsladd
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
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.

Tjänsten EpSpot RTTS

Den molnbaserade realtidstjänsten för elektricitetshantering kompletterar befintlig eller ny elinfrastruktur. Funktionalitet för att säkert hantera laster, införa nya affärsmodeller och skapa tillgänglighet. Modulen för EpSpot RTTS är
installerad i eluttagsinsatsen eller laddstolpen och 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

100 % molnbaserat - för användaren
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hitta lediga uttag
Starta och avsluta el-sessioner
Övervaka och fjärrstyra el-sessioner
Se historik
Betala och fyll 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
Lastbalansering och köfunktion
Realtidskartor
Push-notiser vid start och slut av sessioner
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100 % molnbaserat - för ägaren
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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
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

22

LADDSTOLPE ECO ONE

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. Den
molnbaserade lastbalanseringen gör det möjligt att installera fler uttag än vad som kan användas med full
effekt samtidigt. Tillgänglig effekt fördelas dynamiskt melan laddstationerna. Tjänsten kan ställas in att följa
olika principer.
Varje elssession kontrolleras så att tillåten effekt och antalet sessioner på en säkring inte överskrids.
Överskridande sessioner läggs i kö och släpps på när kapacitet finns tillgänglig. Vilka uttagsnummer som
kopplas mot vilken säkring noteras vid installation.

Effektvakten
•

•
•

Policybevakar varje strömuttag så att max tillåtet strömuttag inte överskrids. När uttaget konfigureras i
administrationsgränssnittet anges max tillåtet strömuttag i Ampere. Överskrids detta stängs sessionen
av och användaren får en push-notis till sin telefon
Varje uttag och modul knyts till en specificerad säkring. Systemets effektvakt bevakar bara så många
sessioner som säkringen klarar av tillåts samtidigt.
Ytterligare tillkommande användare under full belastning läggs i kö och får elektricitet i sitt uttag så fort
det blir dennes tur. Detta sker automatiskt och användare får automatiskt uppdatering till sin telefon
om vad som händer.

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
kWh-avgift
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Debiteringsmodulen EpSpot
Den molnbaserade tjänsten möjliggörs med EpSpot debiteringsmodul. En styck
per uttag installeras i eluttagscentraler eller laddstolpar. Modulerna kommunicerar
med hjälp av Ethernet över elnätsteknologi. Elkablarna som leder fram elen till
modulen används som bärare av kommunikationen.
Ethernet över Power Line Communication (EPLC) bryggan som levererats för
ändamålet är dLAN® pro 1200 DINrail från Devolo. Denna EPLC brygga lägger ut
Ethernetsignalen på fastighetens alla faser. EpSpots debiteringmoduler använder
standarden IEEE 1901 och frekvenser mellan 1 – 30 MHz. Signalerna utnyttjar
frekvenshoppning. Om några frekvenser fungerar sämre används de andra
frekvenserna, Systemet sköter detta automatiskt. EPLC bryggan behöver placeras
på en plats som dels har max 100 m kabellängd fram till de ställen där
debiteringsmodellerna ska placeras och dels har tillgång till internetuppkoppling
via RJ45 uttag.
En bra plats för placering av EPLC bryggan är längs med en dedikerad kabel som
matar området med uttag, separat matad från centralen. Vanliga installationsplatser
för EPLC bryggan är i elcentral, undercentral eller i markskåp utomhus i
kombination med mobilnätsrouter.
I våra installationer finns alltid en personskyddsautomat per uttag placerad före
modulen. På så sätt får användaren och systemadministratören information om
personskyddsautomaten löst ut.

Uppmärkning av uttag
Dekalerna med QR-kod för varje unikt uttag monteras innan leverans. Modulen knyts då till QR-koden och det specifika
uttaget. När uttaget läggs till i administratins-gränssnittet ges dessa automatiska uttagsnummer. Då kan användaren
med hjälp av QR-koden starta elsessioner, via EpSpot-appen på uttag som kräver identifiering och via kameran på
öppna uttag. Uttagsnumret och QR-koden ska vara väl synligt vid varje uttag. Uttaget märks också med ett EpSpotklistermärke.
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Kommunikationssystem installation
Installation av EPLC bryggan
Elnät till Ethernet adaptern har dels en RJ45 anslutning som måste kopplas med vanlig nätverkskabel till Internet, och
dels 4 terminalskruvar som ska anslutas till de 4 elkablar (N, L1, L2, L3) som förser EpSpot modulerna med ström. Vad
gäller kabelnätet mellan denna inkopplingspunkt och debiteringsmodulerna.

Elkablarna till mätarna som ansluts med hjälp av EPLC bryggan bör hållas separerade från övriga elnätet
med hjälp av avstörnings ferritkärnor och att dessa kablar hålls så separerade som möjligt från de kablarna
• EPLC signaler hoppar över till närliggande kablar som ligger parallellt och nära inpå
• Man bör undvika att placera två EPLC bryggor inklusive anslutet kablage nära varandra, och kablage från
olika nät får inte ligga parallellt nära varandra (tex hopbuntade). Om det behöver göras så måste olika
krypteringsnycklar användas. Kontakta i så fall EpSpot
• EPLC-bryggan tar upp till 6 mm2 kabel, vid grövre dimension rekommenderas nedsäkring
Anslut Ethernet-kabel med koppling till Internet till dLAN pro, och anläggning är därefter redo att koppla
upp debiteringsmodulerna som installerats.
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Exempel - områdesutrustning i markskåp
Fasledare och N från gruppavsäkring (svarta och blåa ledare) är bestyckade med ferritkärnor. EPLC bryggan
(vit/går enhet) är inkopplad till de tre faserna efter ferritkärnorna i utgående kabel till parkeringen (brun,
svart, vit o blå ledare). I detta fallet är utgående kablar 16 mm2 och därför måste 3-fas avsäkring användas
då bryggan bara klarar upp till 6 mm2 kabelarea. Internetrouter och dess SELV spänningsmatning till vänster
i bild. Notera att ferritkärna saknas på PE.

Utbredning av PLC signaler
EPLC signaler dämpas dels av eventuell utrustning på nätet med kapacitiva egenskaper (exempelvis
kondensatorbankar för faskompensering) eftersom kondensatorer kortsluter högre frekvenser, dels
av kapacitans som uppstår i många kablar som är inkopplade parallellt (knutpunkt i stjärnnät) och
dels med ökat avstånd längs med en kabel. EPLC signal kan även maskeras av störningar (Electro
Magnetic Interference, EMI) från dåligt avstörd eller felaktig utrustning.
Om en eller flera av nedanstående försämrande omständigheter råder, rekommenderas att proaktiva
motåtgärder görs och att kommunikationen prövas innan fast installation görs:
• I stora centraler med många utgående kablar
• I centraler med kapacitiv utrustning inkopplad
• Vid långa kablar (>100m) mellan EPLC bryggan och debiteringsmodulen

Ferritkärnor 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.
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Gruppcentral och kabeldragning
Beroende på installationsförutsättningar och krav väljs ibland centralt placerade avsäkrningar för uttagen
och ibland distribuerad placering av avsäkring för uttagen.

Centralt placerade avsäkringar
Detta är en bra lösning om man vill samla alla säkringar i en elnish eller elrum. Det behövs då dedikerad
kabel fram till varje uttag, så metoden är lämpligast där det är kortare avstånd till uttagen och där
kabeldragning är enkelt.

Distribuerade uttagsavsäkringar
Detta passar bra i utomhusmiljö för stolp-placerad utrustning där man vill minimera antalet kablar som dras
fram.
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Vantring - fördela jämt mellan faserna
Det är viktigt att få en jämn belastning av faserna, därför måste även modulerna fördelas ut jämt mellan
faserna. Detta gäller även 3-fas moduler då flera fordon endast är byggda så att de kan ta ström från första
fasen i ladduttaget. Alltså måste första fasen i modulerna fördelas jämt mellan faserna. För noggranna
anteckningar angående vantringen då denna måste matas in för varje modul i administrationsgränssnittet.

Aktivering
När modulerna har kontakt med EpSpot RTTS lyser statusdioden ett grönt sken. Om ny programvara finns att hämta
laddar modulen automatiskt ner den och updaterar till senaste version. Satusdioden lyser på växlande vitt och violett
sken i cirka 3 minuter.

Spänningssättning
Vid spänningssättning av EPLC bryggan blinkar dioderna grönt. När bryggan har nätverkskontakt via RJ-45 kontakten
kommer nätverksdioden lysa grönt. Bryggan går ner i standby om trafik uteblir under längre tid.
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Uppkoppling
EpSpot-modulerna kräver uppkoppling via internet med router och EPLINK kommunikationsadapter.
Adaptern placeras i parkeringens elcentral tillsammans med ferritkärnorna som förhindrar att signalen stör
elnätet.
Avstånd från EpLink och sista stolpen max 100 m kabel. Om installationen kräver längre avstånd kan vi
erbjuda en skräddarsydd lösning för vägg- eller stolpmontage.
Ferritkärnor installeras innan EpLink (bild) kommunikationsenhet.

När nätverk finns i närheten
Nätverkskabel dras ut från närliggande nätverksuttag till parkeringens elcentral med EPLINK och
ferritkärnor. Endast matande kabel dras till respektive laddstolpe.

Hus med befintligt Internet/Nätverk

Huvudcen

Ma ta n
de
N ä tve r K a be l
ks ka be
l

Huvudcentral

Kabelskåp

EPLINK

EPLINK
Laddstolpe

Alt. 1

Alt. 2
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När inget nätverk finns i närheten
Nätverk dras fram med en 4G router som placeras med EPLINK i kabelskåp. I kontakt med samma matande
kabel som elcentralen och laddstolpen eller laddstolparna. Endast matande kabel dras från huvudcentralen
och sedan vidare ut till respektive laddstolpe.Hus utan internet/Nätverk

Ma ta n

de K a b
e

l

Huvudcentral

Kabelskåp
EPLINK
Laddstolpe

stolpe

Alt. 2

4G Router

Router och adapter
För installation av kommunikationssystemet EpSpot
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Checklista vid installation
För installatören
•

Notera vilka uttagsnummer som kopplas mot vilken säkring. Detta för att konfigurera effektvakt,
kösystem och lastbalansering

•

Vantring - notera fördelningen mellan faserna. Det matas sedan in i administrationsgränssnittet

För uttagsägaren
•

Vilka tariffer styr elsessionerna? Startavgift, tidsavgift och kWh-avgift kan bestämmas

•

Ska app eller always on-funktion användas? Med app kan användarna styra och kontrollera elsessioner

•

Accesskontroll - vilka ska ha tillgång till tjänsten?

•

Betalmodell - direktdebitering och eller EpSpot konto? Kreditkort och Swish standard via app

•

Karta - för att hitta lediga uttag behöver en karta konfigureras i samspel med EpSpot

•

E-post och kontaktinformation till administratörer

•

Användarinstruktion till användarna

Konfiguration - detta hjälper EpSpot till med vid installation
•
•
•
•
•
•

EpSpot öppnar upp konto för ny uttagsägare i samband med leverans och förser denne eller dess
utvalda installatör med login-detaljer
Konfigurera de platser och områden där uttag ska placeras. Positionen måste vara känd och sätts ut på
Google Maps
För att aktivera funktionen som tillåter användare att hitta lediga uttag behöver en karta konfigureras.
Detta sker i samspel med uttagsägaren
Konfigurerar upp säkringar som tillhör en plats. Det går att komplettera denna information efter hand
Lägger upp en eller flera tariffer
Knyter varje uttag till rätt säkring, plats och tariff
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Användning
Kom igång
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 EpSpot RTTS tjänsten:
• Hitta lediga eluttag
• Starta el-sessioner för laddning, motorvärme eller annat syfte
• Övervaka och fjärrstyra elsessioner
• Se historik
• Fylla på pengar via kreditkort eller swish
• Ändra inställningar
• Få push notifieringar vid händelser
• 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
Användare av publika laddstationer med EpSpot-tjänsten kan scanna uttagets QR-kod direkt i
mobiltelefonens kamera och betala med Swish.
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Starta laddning
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Ladda ner gratis-appen EpSpot från Google Play eller Apple Appstore (Är stolpen öppen för publik
laddning behövs ingen app. QR-koden skannas med mobiltelefonens kamera)
Skapa ett konto i appen
Bekräfta din e-postadress
Logga in i appen
För anläggning som valt Accesskontroll: Godkända användare läggs till i administrations-gränsnittet
Om ägaren kräver betalning via EpSpot-konto, fyll vid behov på med pengar via appen. Under Profil
väljer du EpSpot konto > Fyll på >Välj belopp >Gå vidare till betalning. Efter att kontokortet
registrerats och kontot är påfyllt genom inbetalning kan laddningen påbörjas
Koppla in kontakten i uttaget
Start: Scanna uttagets QR-kod (Under Sessioner i appen), eller knappa in uttagsnumret
Acceptera villkoren
Avsluta: Stäng av laddningen i bilen eller stäng av i appen genom at klicka på sessionen och välja
avsluta. Dra ur kontakten
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Eco Eluttag
Alla Eco eluttagscentraler hjälper till att spara energi och öka bekvämligheten för användarna. Anpassade
modeller för bostadsrättsföreningar, offentliga anläggningar, campingplatser och marinor för elbilsladd och
bilvärme.

Eco kapslingen
•
•
•
•
•
•
•
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Mätning och styrning som ger energieffektivisering och minskad totalförbrukning
Hållbar kapsling i säkerhetsklass IP44
Alla modeller kan monteras markstående på stolpe eller på vägg med väggfäste
Hel eller delad lucka med likalås eller systemlås
Svensk tillverkning - i Nässjö
Löjligt enkel installation med flytande plintar. En 5-polig snabbkoppling dras upp i kapslingen
Två kapslingar kan monteras rygg i rygg på samma stolpe

ECO ELUTTAG

Måttskiss Eco-kapsling

0

2 2

219. 94

ECO

0
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Monteringsanvisning för Eco eluttag
Stolpmontage med plintar i stolpflänsen
1. Trä på stolpflänsen på stolpen och låt den glida ner - Bild 1
2. Montera medföljande anslutningssplintar på inkommande kabel. Koppla in snabbabslutningens lösa
ändar på plintarna
3. Spänn fast stolpflänsen i rätt läge med de tre låsskruvarna
4. Trä upp snabbanslutningen i kapslingen och montera denna med medföljande fästskruvar - Bild 2

Bild 1

Bild 2

Väggmontage med väggfäste

1. Montera tätningar i kopplingsboxen efter behov (bakom, under eller sida)
2. Fäst upp kopplingsboxen på väggen
3. För in kabeln i boxen och montera medföljande plintar. Koppla in snabbanslutningens lösa ändar på
plintarna - Bild 3
4. Se till att plintarnas ingång vänds neråt
5. Trä upp snabbanslutningen i kapslingen - Bild 2
6. Och montera denna med medföljande fästskruvar - bild 4

Bild 3
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Bild 4

ECO ELUTTAG

Eco kapsling- och insatsmontage
1.
2.
3.
4.
5.

Montera skruven (2) genom flänsfästet från undersidan
Taggbrickan (3) ska vara monterad mellan kapslingen (4) och flänsfästet för att få bästa jordförbindelse
Dra åt flänsskruvarna ordentligt så att taggbrickan skär igenom anodiseringen påkapslingens yta
Insatsen monteras genom att skjutas in i skåran från sidan. Skruva fast med montageskruv
Kapslingens två sidoväggar placeras på plats och skruvas fast. Klart!

Glöm inte att ansluta skyddsjordning

Använd stift på insatsplåt för PE-anslutning

Färdigmonterad Eco kapsling på stolpe med
stolpfläns och insats för bilvärme:

Färdigmonterad Eco kapsling på väggfäste:
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Eco Eluttag EpSpot Elbilsladd
För EpSpots alla funktioner, kommunikationssystem
installation, användning och service - se sida 21-33.
En Eco-insats som gör det enkelt att installera laddstationer på
bostadsrättsföreningar, företag och publika platser.

Teknisk information
Personskyddsbrytare

2 st 16 A, 30 mA, 10 KA

Reläutgång			

2 st 16 A 1-fas

EV-kontakter			2 st
Inbyggda elmätare		
Märkspänning

Styrbar

		230 V

Märkström			 16 A
Effekt				AC: 3,7 kW per laddkabel
Antal faser			1
DC-övervakning			

Ja

Laststyrning			

Ja

Komplett insats för elbilsadd.
Med Eco kapsling,stolpfläns, laddkablar,
dubbelhållare för laddkablar och laddkablar.

Uttag för laddkabel
QR-kod för uttag
Laddindikation
Nätverksåtkomst
Personskyddsbrytare
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EpSpot-modul

ECO ELUTTAG

Eco Laddinsats
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.

Teknisk information
Personskyddsbrytare

Typ A

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

Charge Controller

Ja

Mode

3 (IEC61851-1)

Laddindikation

Lysdiod

Användning
Manuell på- eller avslagning av ström med jordfelsbrytare.

Schuko-uttag
Relä-kontaktor

Personskyddsbrytare

Fast laddkabel
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