
Easee Laddbox 
Elbilsladdare 
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.

Svea Solar
info@sveasolar.com
010-1712640

sveasolar.se

@sveasolar.sverige

@sveasolar

Nordisk
Laddboxen är utvecklad och 
tillverkad i Norge i skandinavisk 
design.

4G
Laddboxen är utrustad med ett 
inbyggt E-simkort och mobil 
kommunikation som gör att du på 
ett smidigt sätt kan styra den via en 
app. Vid behov kan du även styra 
din laddbox via WiFi.

Kraftfull 
Stöttar laddning upp till 22 kW, 
vilket gör att du kan ladda upp till 10 
gånger snabbare än med ett vanligt 
eluttag.

Hållbar
Laddaren håller hög kvalitet och har 
5 års produktgaranti



Allmänt

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

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 %)

Skydd

Integrerat överbelastningsskydd enligt 
EN IEC 61851-1: 2019
Inbyggd RCD för jordfelsskydd  
(30 mA AC / 6 mA DC)  
enligt EN 61008-1 och IEC 62955
Skyddsklass:  
IP54 (bakplatta utan kåpa är IP22)
Slagfasthet: IK10
Brandklass: UL94
Isoleringsklass: II
Överspänningskategori III

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.

Mått
i mm

Teknisk

Safety

B: 193 D: 106

H: 256

Anslutning

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

Sensorer och indikatorer

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

Uppfyller följande regleringar

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

Tekniskt datablad

https://easee-international.com/uk/user-support/#documents


Dynamisk lastbalanserare – 
Equalizer 

Använd all tillgänglig kapacitet i 
ditt hem för att ladda din bil utan 
att överskrida huvudsäkringen. 
Dynamisk lastningsbalansering 
säkerställer att elbilens laddning 
automatiskt ökar när andra 
strömbehov är låga i ditt hem. 
Lastbalanseringen sker med fördel 
via WiFi, alternativt via radio (100 
meter fritt, exempel betongvägg 
minskar avstånd med 20 m, trävägg 
med 10 m).

Tillgänglig i två HAN-ports varianter 
RJ12 (P1) och RJ45

Mått (mm): H: 110 x B: 110 x D: 27

Kabelhållare – U-hook 

Mått (mm): H: 70 x B: 50 x D: 46

Vikt: 135 g 

Tillgänglig i två varianter:

U-hook Premium – i korrosionsbeständigt rostfritt stål

U-hook Svart – i rostfritt stål

7.5 meter kabellängd

Färg: Svart

Maximal laddningseffekt Typ 1: 8kW       Typ 2: 26,6 kW

Märkström för strömkontakter:      Typ  1: 32A       Typ 2: 32A

Dynamisk lastbalanserare, Laddningskabel & Kabelhållare

Laddningskabel

https://sveasolar.com/charging-stations/



