
Easee Equalizer Amp er en måleenhed og et tilbehør til Easee 
Equalizer. Denne enhed leverer de data, der er nødvendige 
for, at Equalizeren kan afbalancere strømmen mellem din 
bygning og Laderobotter. Undgå unødvendige investeringer  
i dyre intelligente målere, og gør det muligt at installere inden 
for få minutter med vores Plug & Play system. 
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Hvorfor vælge Easee Equalizer Amp?

Oplad smart, hurtigt og sikkert Gennem dynamisk belastnings- og 
fasestyring kan Equalizeren drage fordel af 
tilgængelig elektrisk kapacitet. Kombineret 
med Amp'en måler de bygningens forbrug 
og bruger den tilgængelige energi til at 
oplade hurtigere, hvilket øger ladeoplevelsen 
på større ladesteder som indkøbscentre, 
kontorer og lejlighedsbygninger.

Amp og Equalizer giver dig alt det 
nødvendige for at bruge solpaneler eller 
enhver anden vedvarende energikilde til  
at oplade din bil.

Superhurtig installation med Plug & Play, 
du er i gang inden for få minutter.

6x hurtigere opladning

Når energiforbruget er lavere, er mere energi 
tilgængelig for Laderobotter(ne), så du kan 
oplade op til 6x hurtigere.

Solcellebaseret opladning uden 
en intelligent måler

Aktiver fuld udnyttelse fra din bygnings 
solpaneler eller enhver vedvarende 
energikilde.

Dynamisk lastbalancering uden 
en intelligent måler

Oplad dine elbiler hurtigere, når bygningens 
energiforbrug er lavere, og undgå 
overbelastning og strømafbrydelser.

Strømlin installation af hundredvis 
af opladere

Undgå dyre opgraderinger af infrastrukturen 
eller begrænsninger af elnetskapaciteten 
med sikringsbalancering.
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Specifikationer

Generelt

Dimensioner (mm): H: 95 x B: 51 x D: 30
Driftstemperatur: -20 °C til +50 °C
Vægt: 105 g
Forsyning: 85-264 VAC
Installationssystem: TT, IT eller TN
Faser: 1- eller 3-faset

Strømsensorer

Type: CT-klemmer
Driftsområde: 0 – 100 A
Lederdiameter: max. 16 mm
Kabellængde: 1,5 m

Beskyttelse

Beskyttelsesgrad: IP30
Isoleringsklasse: II
Overspændingskategori: OVC II

Tilslutning

2x RJ12
6x sensor slots
1x 12-pin expansion port
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DETTE DOKUMENT INDEHOLDER OPLYSNINGER, 
DER KAN ÆNDRES UDEN VARSEL.

Den seneste version af denne publikation kan 
downloades på http://easee.support

Ingen dele af denne publikation må reproduceres 
eller videregives i nogen form eller på nogen måde, 
elektronisk eller mekanisk, herunder, men ikke begrænset 
til, kopiering, optagelse, hentning af data eller 
computernetværk uden skriftlig tilladelse fra Easee AS.

Easee og alle andre Easee produktnavne og slogans 
er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende 
Easee AS. Easee-produkter kan være beskyttet af et 
eller flere patenter.

Alle andre nævnte produkter og tjenester kan være 
varemærker eller servicemærker tilhørende deres 
respektive ejere.

Illustrationer af produktet og brugergrænsefladen 
er eksempler og kan afvige fra det faktiske udseende.
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