
Easee Equalizer Amp er et måleapparat og tilbehør til 
Easee Equalizer. Denne enheten forsyner Equalizeren med 
informasjonen den trenger for å kunne balansere energilasten 
mellom bygningen og laderoboten(e).  
Unngå unødvendige investeringer i dyre smartmålere, og 
installer i løpet av minutter med Plug & Play-systemet vårt. 
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Hvorfor velge Easee Equalizer Amp?

Lad smartere, tryggere og raskere Gjennom dynamisk last- og fasestyring kan 
Equalizeren dra nytte av tilgjengelig elektrisk 
kapasitet. Når den kombineres med Amp, 
måler den bygningens forbruk og bruker den 
tilgjengelige energien til å lade raskere, noe 
som forbedrer ladeopplevelsen på større 
ladeanlegg som kjøpesentre, kontorer og 
boligblokker.

Amp og Equalizer gir deg alt du trenger for 
å bruke solcellepaneler og andre fornybare 
energikilder til å lade bilen.

Superrask installasjon med Plug & Play, 
alt er klart til bruk i løpet av minutter.

6 x raskere lading

Når strømforbruket er lavere, blir mer strøm 
tilgjengelig for laderoboten(e), og du kan 
lade opptil 6 x raskere.

Solcellelading uten smartmåler

Få fullt utbytte av solcellepanelene 
til bygningen din og andre fornybare 
strømkilder.

Dynamisk lastbalansering uten 
smartmåler

Lad elbilene dine raskere når bygningens 
strømforbruk er lavere, og unngå 
overbelastning og strømbrudd.

Sømløs installasjon av hundrevis 
av ladere

Unngå dyre infrastrukturoppgraderinger 
og begrensninger av nettkapasitet med 
sikringsbalansering.
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Fordeler med Easee Equalizer Amp



Spesifikasjoner

Generelt

Dimensjoner (mm): H: 95 x B: 51 x D: 30
Driftstemperatur: -20 °C til +50 °C
Vekt: 105 g
Tilførsel: 85–264 VAC
Installasjonssystem: TT, IT eller TN
Faser: 1- eller 3-fase

Strømsensorer

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

Beskyttelse

Beskyttelsesgrad: IP30
Isolasjonsklasse: II
Overspenningskategori: OVC II

Tilkobling

2 x RJ12
6 x sensorspor
1 x 12-pin utvidelsesport

Teknisk
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DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER INFORMASJON 
SOM KAN ENDRES UTEN FORVARSEL.

Den siste versjonen av denne publikasjonen kan lastes 
ned fra http://easee.support

Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres 
eller overføres i noen form eller på noen måte, 
elektronisk eller mekanisk, inkludert, men ikke 
begrenset til kopiering, innspilling, henting av data eller 
datanettverk uten skriftlig tillatelse fra Easee AS.

Easee og alle andre Easee-produktnavn og slagord 
er varemerker eller registrerte varemerker for Easee 
AS. Easee-produkter kan beskyttes av ett eller flere 
patenter.

Alle andre nevnte produkter og tjenester kan være 
varemerker eller tjenestemerker som tilhører deres 
respektive eiere.

Illustrasjoner av produktet og brukergrensesnittet er 
eksempler og kan avvike fra det faktiske utseendet.
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