
Easee Equalizer Amp är en mätenhet och ett tillbehör till 
Easee Equalizer. Den här enheten tillhandahåller de data 
som behövs för att Equalizer ska balansera energin mellan 
din fastighet och laddningsroboten. Undvik onödiga 
investeringar i dyra smarta mätare och fixa installlationen 
på bara några minuter med vårt Plug & Play-system. 
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Varför välja Easee Equalizer Amp?

Ladda smartare, säkrare och snabbare Genom dynamisk last- och fashantering 
kan Equalizer dra nytta av den el som är 
tillgänglig. I kombination med Amp mäter 
de byggnadens förbrukning och använder 
den tillgängliga energin för att ladda 
snabbare, vilket ökar laddningsupplevelsen 
i större laddningsanläggningar som 
köpcentra, kontor och flerbostadshus.

Amp och Equalizer ger dig allt som behövs för 
att använda solpaneler, eller någon annan 
förnybar energikälla, för att ladda din bil.

Supersnabb installation med Plug & Play, 
du är igång på bara några minuter.

6 x snabbare laddning

När energiförbrukningen är lägre frigörs mer 
energi för laddningsroboten/robotarna, så 
att du kan ladda upp till 6 gånger snabbare.

Solcellsladdning utan smart mätare

Utnyttja din fastighets solpaneler, eller 
någon förnybar energikälla, till fullo.

Dynamisk lastbalansering utan 
smart mätare

Ladda dina elbilar snabbare när fastighetens 
energiförbrukning är lägre och undvik 
överbelastning och strömavbrott.

Effektivisera installationen av hundratals 
laddare

Undvik dyra uppgraderingar av 
infrastrukturen eller begränsningar i 
nätkapaciteten med säkringsbalansering.
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Fördelar med Easee Equalizer Amp



Specifikationer

Allmänt

Mått (mm): H: 95 x B: 51 x D: 30
Driftstemperatur: -20 °C till +50 °C
Vikt: 105 g
Strömförsörjning: 85-264 VAC
Installationssystem: TT, IT eller TN
Faser: 1- eller 3-fas

Strömsensorer

Typ: CT-klämmor
Driftsomfång: 0 – 100 A
Ledardiameter: max 16 mm
Kabellängd: 1,5 m

Skydd

Skyddsklass: IP30
Isoleringsklass: II
Överspänningskategori: OVC II

Anslutning

2 x RJ12
6 x sensorslots
1 x 12-stifts expansionsport

Teknikaliteter
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DETTA DOKUMENT INNEHÅLLER INFORMATION 
SOM KAN KOMMA ATT ÄNDRAS UTAN FÖREGÅENDE 
MEDDELANDE.

Den senaste versionen av denna publikation kan laddas 
ner frånhttp://easee.support

Inga delar av denna publikation får reproduceras eller 
överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt 
eller mekaniskt, inklusive, men inte begränsat 
till, kopiering, inspelning, hämtning av data eller 
datanätverk utan skriftligt tillstånd från Easee AS.

Easee och alla andra Easee-produktnamn och slogans 
är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör 
Easee AS. Easee-produkter kan vara skyddade av ett 
eller flera patent.

Alla andra produkter och tjänster som omnämns här 
kan vara varumärken eller tjänstemärken som tillhör 
respektive ägare.

Illustrationer av produkten och användargränssnitt 
är endast exempel och kan skilja sig från det faktiska 
utseendet.
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