Svea Solar har valt ut en av de bästa laddboxarna på marknaden för elbilar.
Easee är en intelligent laddbox som ger dig kraftfull laddning, smart kontroll och hög
säkerhet när du laddar hemma.

Liten.
Smart.
Kraftfull.

22kW

4G

Laddaren kan laddas på både 1- och
3-fas och stöder laddning upp till 22
kW. Den kommer med en standard
Typ 2-laddningskontakt.

Laddaren är utrustad med inbyggt
E-simkort och mobil kommunikation
samt stödjer flertalet standarder
som 2G, 4G och CAT-M1.

10x

69%

Med Easee Home kan du ladda upp till
10 gånger* snabbare än med ett vanligt
uttag. Den laddar så snabbt som möjligt
med tillgänglig kapacitet och ger högsta
laddningseffekt.

Laddningsroboten är 69 % mindre
och lättare än andra elektriska
laddare med liknande funktionalitet.
Den väger bara 1,5 kg! Detta innebär
att vi sparar miljön minst 4 kg koppar
och plast per tillverkad laddare.

Full av kraft

Snabb laddning

*10 gånger snabbare laddning kräver en 3-fasinstallation.
Med 1-fas uppnår du fortfarande 3 gånger snabbare laddning.

Internetuppkoppling

Mindre

Tekniska specifikationer

Mått

B: 193

D: 106

i mm

H: 256

Teknisk

Allmänt

Anslutning

Mått (mm): H: 256 x B: 193 x D: 106
Väggmontering (mm): c/c H: 160 x B: 125
Driftstemperatur: -30 °C till +50 °C
Vikt: 1,5 kg

Inbyggt eSIM (LTE Cat M1/2G/GPRS)
Anslutning till wifi 2,4 GHz b/g/n
Easee Link RFTM
Styr laddningen med Easee-appen
RFID/NFC-läsare
OCPP 1,6 via vårt API

Laddning
Laddningseffekt: 1,4 - 22 kW
6A 1-fas - 32A 3-fas (justeras automatiskt i
förhållande till tillgänglig kapacitet)
Upp till 7,36 kW vid 32A 1-fas
Upp till 22 kW vid 32A 3-fas (TN-nät)
Antal faser: 1 eller 3 (helt dynamiskt)
Anslutningspunkt: Typ 2-uttag (IEC 62196-2)
Spänning: 3 x 400V AC / 230V AC (±10 %)
Nätfrekvens: 50/60 Hz
Avancerad lastbelastning
Upp till 3 Laddningsrobotar på samma krets
Inbyggd energimätare (±2 %)

Safety

Sensorer och indikatorer
Ljusremsa som visar laddarens status
Touch-knapp för manuell justering
Temperatursensor i alla huvudkontakter

Skydd

Uppfyller följande regleringar

Inbyggd jordfelsbrytare för jordfelsskydd
(30 mA AC/6 mA DC)
Jordfelsbrytaren (RCD) återställs automatiskt
genom att dra ut laddningskabeln
Skyddsklass: IP54 (bakplatta utan kåpa är
IP22)
Slagfasthet: IK10
Brandklass: UL94
Isoleringsklass: II
Överspänningskategori III

2014/53/EU (RED)
2011/65/EU (RoHS)
2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)
Se överstämmelsedokument för mer
information på easee.support

Stöldskydd
Elektroniken kan avaktiveras och spåras
vid stöld (kontakta supporten om din
enhet har stulits).
Elektroniken kan låsas permanent med ett
hänglås (utom synhåll).
Laddkabeln kan låses permanent i
laddningsstationen.

