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CAMPING & 
STÄLLPLATSER

FÖR

LADDBOX

MED SWISH KAN ERA GÄSTER ENKELT LADDA
ELBILEN OCH STRÖMFÖRSÖRJA HUSVAGNEN 



22kW
Upp till 11 mil i timmen

4 UTTAG
2 ladduttag och 2 
strömuttag

MADE IN 
NÄSSJÖ
Utvecklad och producerad 
i Nässjö

EXTRA 
SÄKERHET
Personskyddsbrytare typ 
A med DC-övervakning

SMART
Laddboxen är utrustad 
med olika smarta och 
uppkopplade lösningar



Duo.Camper är en laddbox för långtidsgäster på campingar och ställplatser som kan ladda sin elbil 

upp till 4 mil i timmen och strömförsörja sin husvagn samtidigt. Debitering sker smidigt via QR-kod 

som kan kopplas till campingens egna bokningssystem eller direkt till Swish. Uttagen är låsbara 

vilket betyder att laddboxen kan installeras på valfri höjd samt att obehöriga inte ska ha tillgång till 

uttagen. Den smarta hjärnan i laddboxarna erbjuder många uppkoplade funktioner, såsom inbyggd 

lastbalansering, köfunktion och skapande av tariffer.

Laddboxen är förprogramerad vilket ger en mycket smidig installation. 

duO.CampEr

DUO.CAMPER 2X7KW+2X16A
  

Swish och kreditkort
Enkel installation
Lastbalansering

Plug & Play 
Allt inAllt inbyggt
E 2700059



duO.CampEr

Duo.Camper är en laddbox för korttidssgäster eller för dem som behöver ladda snabbare. 

Laddboxen är framtagen för campingar och ställplatser där gäster kan ladda sin elbil upp till 11 mil i 

timmen och strömförsörja sin husvagn samtidigt. Debitering sker smidigt via QR-kod som kan 

kopplas till campingens egna bokningssystem eller direkt till Swish. Uttagen är låsbara vilket 

betyder att laddboxen kan installeras på valfri höjd samt att obehöriga inte ska ha tillgång till 

uttagen. Den smarta hjärnan i laddboxarna erbjuder många uppkoplade funktioner, såsom inbyggd 

lastbalansering, köfunktion och skapande av tariffer.

LaddbLaddboxen är förprogramerad vilket ger en mycket smidig installation. 

DUO.CAMPER 2X22KW+2X16A

Swish och kreditkort
Enkel installation
Lastbalansering
Plug & Play 
Allt inbyggt
E 2700059E 2700059



TILLBEHÖR

FUNDAMENT 
  

E 2448312

STOLPFÄSTE 
  

E 2480233

SSTOLPFLÄNS 
  

E 2448311

VÄGGKONSOL 
  

E 2700044

KOMMUNIKATIONSCENTRAL 
    

E 2700045
E 2700046



LASTBALANSERING
EpSpot innehåller en kraftfull verktygslåda som möjliggör 
effektstyrning.

• 100% molnbaserad, inget behov av lokal utrustning för 
fördelning av effekt.
• Dynamisk lastbalansering i samband med mode3 laddning.
•• Effektvakt som övervakar effektflöde i valfria noder.
• Kösystem för att hantera efterfrågan
• Policybevakning med automatisk avslutning av sessioner 
som inte uppfyller kriterier.
• Analysverktyg som visar belastningssituationen, lediga 
uttag och användarmönster.
•• Inbyggd automatisk kommunikationsfunktioner för att 
utbilda slutanvändare

UPPKOPPLAD TILL MOLNET
EpSpot systemet är helautomatisk och sköter verksamheten 
enligt den konfiguration som gjorts. Uttagsägarens 
administratör har full översikt över vad som pågår och 
systemets inställningar.

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

SMART



SMART

AFFÄRSMODELLER
Systemet är flexibelt uppbyggt och nya affärsmodeller är lätt 
att skapa. Debitering av användarens kreditkassa, som fylls på 
via kreditkort samt enstaka laddsessioner med Swish. 
Skapande av debiteringsunderlag som kan användas av annat 
system för debitering, som t.ex. lönesystem eller hyressystem.

IntegIntegration via API till annat betalsystem, t.ex. 
parkeringsbetalsystem. Via API kan alla EpSpot funktioner 
kommas åt, som laststyrningsparametrar, tariffer, fjärrstyrning 
av sessioner mm.

Tariffer sätts enkelt i web gränssnittet och består av tre 
individuella komponenter
• Start-avgift
•• Tim-avgift
• kWh-avgift
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