Easee Home

Easee Home er intelligent og tilpasser seg alle elbiler, strømstyrker og strømnett. Laderoboten vil automatisk detektere
om bilen støtter 3-fas eller ikke. Du trenger ikke å tenke på
tekniske spesifikasjoner, laderoboten tilpasser seg alltid bilens
behov og håndterer å lade flere biler med ulike behov samtidig.

.easee.com
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Framtidsrettet
hjemmelading

Hvorfor velge Easee Home?

Fordeler

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Heldynamisk ladeeffekt 1,4–22kW (1- og 3-fase lading)
Støtter 3-fase lading på IT-nett (230 V)
NB: elbilen må støtte dette
Lastbalansering av opptil 3stk per kurs uten behov
for ekstra infrastruktur (trådløs)
Automatisk køsystem
Last- og fasebalanseringen fungerer offline
Integrert e-SIM i hver boks, gratis livet ut
Mulighet for WIFI tilkobling
Permanent låsing av Type 2 kabelen
Integrert jordfeilvern i henhold til NEK 400 (2018) og IEC 62955
Integrert RFID leser (NFC / ISO 14443 and MIFARE Classic®)
Energimåling (+/- 2 %) -for avlesing av ladeforbruk
Utviklet og produsert i Norge
Boksen er 69 % mindre enn andre løsninger
og veier kun 1,5 kg
5 års garanti, fra den dagen laderen blir installert
Universell, -passer alle typer elbiler og strømnett
Full kontroll med Easee-appen eller det lokale
WiFi-grensesnittet
Fargevalget er ditt
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Hvorfor velge Easee Home?

22kW

10x

Full av kraft

Hurtiglading

Ladeboksen kan lade på både 1- og 3-fase
og støtter lading opp til 22 kW. Den har en
Type 2 standard ladekontakt, som gjør det
mulig å lade alle type elbiler ved blot å bruke
en passende kabel.

Med Easee Home kan du lade opp til 10x*
raskere enn i en vanlig stikkontakt. Den lader
så hurtig som mulig med den tilgjengelige
kapasiteten og gir deg garantert høyeste
ladeffekt.
*For å få 10x raskere lading krever det en
3-fase installasjon. Med 1-fase vil du fortsatt
få 3 ganger raskere lading.

3x

SIM

e

Optimalisert ladeeffekt

Internett tilgang

Du kan ha opptil 3 laderoboter på en kurs.
Alle tilkoblede biler kan lades samtidig,
og den tilgjengelige strømmen fordeles
automatisk og dynamisk mellom enhetene.
Den totale belastningen vil dermed aldri
overstige den fastsatte grensen for sikringen.

Alle Laderobotene våre er tilkoblet internett
via mobilnett*. Hvis du kjøper produktet
nå, får du gratis tilgang til mobilnett hele
produktets levetid. For å få programvareoppdateringer og økt redundans, anbefaler vi
at du installerer et lokalt WiFi-nettverk hvis
det ikke er mobildekning. Det lokale WiFinettverket må være koblet til Internett.
*Gitt at det finnes tilgjengelig mobildekning.

69%

24/7

Liten

Alltid oppdatert

Laderoboten er 69 % mindre og lettere enn
andre elbilladere, med lignende funksjonalitet. Den veier kun 1,5 kg! Dette betyr at vi
sparer miljøet for minst 4 kilo kobber og plast
per produserte lader.

Laderoboten oppdateres med nye funksjoner
fortløpende. Vi oppdager om det er
problemer og gjør proaktivt vedlikehold.
På denne måten vet du at du har kjøpt et
trygt og fremtidssikkert produkt.

5x

5 år

Fargevalget er ditt

Garanti

Vi har deksler i fem ulike farger;
Hvit, Antrasitt, Rød, Blå og Svart.
Valget er ditt.

Vi ønsker at du som kunde skal ha tillit til
at du har kjøpt varig kvalitet. Et produkt
fra Easee leveres med 5 års garanti.
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Hvorfor velge Easee Home?

Laget i Norge
- for norske værforhold

Vi utvikler og produserer våre produkter
i Norge. På denne måten skreddersyr vi
våre produkter for norske hjem og bilførere.
Samtidig støtter vi det norske næringslivet
og sparer klimaet for betydlig klimautslipp
ved transport.
Ladeboksen trives like godt på utsiden
av et hus som på innsiden av en garasje.
Dens komponenter er av høy kvalitet og
er satt sammen på en helt spesiell måte.
Den er IP54 sertifisert og er designet for
å tåle det norske klimaet.
Vi ønsker at du som kunde skal ha tillit til
at du har kjøpt varig kvalitet. Et produkt
fra Easee leveres med 5 års garanti.

Trygghet i hjemmet

Vi har lagt til 3 ekstra nivå av sikkerhet,
slik at vi kan sove godt om natten, vel vitende
om at du også kan gjøre det. Sikkerheten er
en viktig del av designet.
Med en Easee Laderobot kan du være trygg
på at ladingen foregår på en sikker måte.
Laderoboten er utviklet i henhold til de
siste standarder. I tillegg er det innebygd
elektronisk jordfeilvern som sikrer deteksjon
av likestrømsfeil og jordfeil.
Laderoboten er også utstyrt med temperatursensorer og beskyttelse for å unngå
varmgang. Du trenger heller ikke bekymre
deg for kjeltringer, ladekabelen kan låses
permanent i boksen via app eller det lokale
wifi-interfacet.
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Hvorfor velge Easee Home?

Enkelt når du får to
elbiler

Vi har gjort det enkelt og rimelig å investere i
moderne og fremtidsrettet ladeinfrastruktur.
Med «Easee Ready» bakplaten får du et helt
klargjort ladepunkt for en meget billig penge.
Ved å klargjøre Easee Home ladepunkter for
opp til 3 elbiler, er det mulig selv å ferdigstille
ladepunktene når behovet for lading oppstår
- uten at det koster ekstra i montering.
Laderoboten fungerer som en intelligent
koblingsboks og den støtter utvidelse av flere
ladestasjoner på samme kabel.

Easee App

Med Easee app’en er det mulig å styre og
planlegge når bilen din skal lade. Du kan se
live-verdier for den pågående ladingen og få
oversikt over forbruket ditt. Hvis du vil unngå
å finne ladekabelen hver gang du lader bilen,
kan du enkelt låse kabelen permanent i
laderoboten gennom appen.
Du får full kontroll over hvem som kan lade og
når de kan lade. Vi oppdaterer app’en med
jevne mellomrom for å gjøre laderoboten din
enda smartere.
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Spesifikasjoner
Mål
i mm

B:193

D:106

H:256

Teknisk

Generelt

Kommunikasjon

Dimensjoner (mm): H: 256 x B: 193 x D: 106
Hullbilde (mm): cc H: 160 x B: 125
Driftstemperatur: - 30°C til +50°C
Vekt: 1.5 kg

Innebygget eSIM (LTE Cat M1 / 2G / GPRS)
WiFi 2.4 GHz b/g/n-tilkobling
Easee Link RFTM
Styr ladingen via Easee-appen
RFID-/NFC-leser
OCPP 1.6 via API-en vår

Lading
Ladeeffekt: 1,4–22 kW
6 A 1-fase – 32 A 3-fase (automatisk justert i
forhold til tilgjengelig kapasitet)
Opptil 7,36 kW ved 32 A 1-fase
Opptil 22 kW ved 32 A 3-fase (TN-nett)
Antall faser: 1 og 3 (heldynamisk)
Tilkoblingspunkt: Type 2-kontakt (IEC 62196-2)
Spenning: 230 V / 400 V AC (±10 %)
Avansert lastfordeling
Opptil 3 laderoboter på samme kurs
Innebygd energimåler (±2 %)

Sensorer og indikatorer
Lysstripe som viser laderens status
Touch-knapp for manuell justering
Temperatursensorer i alle hovedkontakter

Fargevalg
Hvit

Antrasitt

Rød

Blå

Svart
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Trygghet

Beskyttelse

Oppfyller følgende regelverk

Integrert overbelastningsbeskyttelse iht
EN IEC 61851-1: 2019
Innebygd jordfeilbryter for jordfeilbeskyttelse
(30 mA AC/ 6 mA DC) i henhold til
EN 61008-1 og IEC 62955
Beskyttelsesgrad: IP54 (bakplaten er IP22
uten deksel)
Slagmotstand: IK08
Brannklasse: UL94
Isolasjonsklasse: II
Overspenningskategori III

2014/53/EU (RED)
2011/65/EU (RoHS)
2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)
For ytterligere detaljer, se EU-samsvarserklæringen på easee.support

Tyveribeskyttelse
Elektronikk kan deaktiveres og spores
ved tyveri.
Elektronikken kan låses permanent
ved hjelp av en hengelås (hengelås er
ikke inkludert).
Ladekabelen kan låses permanent
i lade-stasjonen.

Installasjon

Strømnett og kurs

Integrert kobling i bakplate

Strømnett: TN, IT eller TT (oppdages
automatisk)
Sikring: Maks. 40 A beskyttelse mot overbelastning. Kortslutningsstrømmen ved
ladepunktet (IkMax) må ikke overstige 10 kA.
Hvis installasjonsmetoden krever det, kan
type A jordfeilbeskyttelse brukes til kursen.

Kabeltverrsnitt: opptil 16 mm2 (enkeltkabel) /
opptil 10 mm2 (parallellkobling)
Kabeldiameter: 8–22 mm
Tiltrekkingsmoment: 5 Nm
Avmantlingslengde: 12 mm

Produktet inneholder

Bakplate

Chargeberry

Frontdeksel
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DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER INFORMASJON
SOM KAN ENDRES UTEN VARSEL.

Alle andre produkter og tjenester som er nevnt kan være
varemerker eller servicemerker til deres respektive eiere.

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

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

Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres eller
overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk
eller mekanisk, inkludert men ikke begrenset til
kopiering, opptak, innhenting av data, eller datanettverk
uten skriftlig tillatelse fra Easee AS.
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Easee og alle andre Easee produktnavn og slagord er
varemerker eller registrerte varemerker for Easee AS.
Easee produkter kan være beskyttet av en eller flere
patenter.

Easee AS
Grenseveien 19
4313 Sandnes
Org.nr: 920 292 046

Easee er distribuert og vedlikeholdt av
et nettverk med kvalifiserte partnere og
forhandlere. Finn mer informasjon og din
lokale partner på:

.easee.com
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Equalizer

Equalizer er laget for å optimalisere strømforbruket ditt. Den
forhindrer at hovedsikringen går, og den gir all tilgjengelig
strøm til lading av elbil når det er mulig. Equalizer er enkelt
tilkoblet HAN-porten på smartmåleren din, og med en
konfigurering på kun ett klikk kommuniserer den med
Laderoboten(e) din(e) via Easee LinkTM, over radio eller WiFi.

.easee.com
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Smart strømstyring

Hvorfor bør du velge Equalizer?

Fordeler

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Equalizer har automatisk lastbalansering mellom
Laderoboten(e) og bygningen
Unngå overbelastning og strømbrudd mens du lader
elbilen
Lad elbilen(e) raskere når bygningens generelle forbruk er
lavt*
Plug & Play: oppsett på bare ett klikk*
Kommunikasjon via Easee LinkTM direkte med laderne eller
via WiFi*
Overvåk strømforbruket i bygningen din via Easee-appen
Fest den direkte i sikringsskapet med hjelp av den
magnetiske baksiden
Du trenger ingen ekstern strøm
Opptil 50 meters dekning i friluft*
For å se en liste over målere som støttes, kan du gå til
http://easee.support

*Når den brukes sammen med en Easee Laderobot.
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Hvorfor bør du velge Equalizer?

Lad når det er
tilgjengelig strøm

Equalizer sørger for at ladingen av elbilene
dine skjer på det mest praktiske tidspunktet;
når annen elektronikk har lavest etterspørsel
etter strøm. Når du har paret Equalizer til
systemet, vil den bruke målingene sine til
å balansere den tilgjengelige strømmen
i bygningen din automatisk. Slik kan den
optimalisere ladeopplevelsen din.
Easee LinkTM sørger for at den automatiske
lastbalanseringen fortsetter å fungere selv
om forbindelsen til skyen blir brutt, eller hvis
det skulle oppstå et problem med WiFitilkoblingen.

Overvåkning

Selv om hovedformålet med Equalizer er å
optimalisere ladeopplevelsen din, kan du
også bruke den til å overvåke ditt daglige
strømforbruk i Easee-appen.
Med full oversikt over forbruket ditt
hjemme, har du bokstavelig talt kraften i
egne hender til å spare energi, og dermed
også miljøet.
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Spesifikasjoner
Mål
i mm

B: 110

D: 27,5

H: 110

Teknisk

Generelt

Tilkobling

Produkt (mm): H: 110 x B: 110 x D: 27,5
Emballasje (mm): H: 130 x B: 130 x D: 39
Driftstemperatur: -20 °C to +50 °C
Vekt: 110 g
Materiale: PC/ABS
Farge: Hvit
IP-grad: IP40
Forsyning: 20–32 VDC 30 mA
RJ11-kontakt

Easee Link RFTM og WiFi*
HAN-tilkobling til energimåler
Overvåk strømforbruket med Easee-appen
RFID/NFC-leser
*WiFi kreves for normal drift. Når Equalizer er offline, vil
den fortsette å fungere via Easee Link RFTM.

Sensorer og indikatorer
LED-lys som indikerer status
Berøringsknapp

Installasjon
Kabellengde: 1,5 m
RJ11 til RJ45, tilpasset kabel
Forlenget med en RJ45-adapter (opptil 200 m)
Integrerte magneter som lar deg feste
produktet på metalloverflater eller på
veggen monteringsplate

Produktet inneholder

Equalizer

Kabel

Veggmonteringsplate
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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.

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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Easee og alle andre Easee-produktnavn og slagord er
varemerker eller registrerte varemerker for Easee AS.
Easee-produkter kan være beskyttet av ett eller flere
patenter.
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4313 Sandnes
Org.nr: 920 292 046

Easee distribueres og vedlikeholdes av
et nettverk av kvalifiserte partnere og
forhandlere. Finn mer informasjon og din
lokale partner på:

.easee.com
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Brukerveiledning / Installasjonsveiledning

Easee Home
Easee Charge
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Innledning
Tiltenkt bruk
Dette produktet er utelukkende ment for lading av
elektriske biler utstyrt med batterier som ikke danner
gass (f.eks. blybatterier).
Produktet skal kun brukes med en ladekabel i henhold til
IEC 62196. Produktet må monteres fast på en vegg eller
konstruksjon som dekker hele baksiden av produktet,
og som har tilstrekkelig bæreevne. Det kan bare brukes
med godkjente driftsparametre og under spesifiserte
miljøforhold (se side 6).
Annen bruk enn det som er spesifisert her er ikke tillatt.
Symbolforklaring
Dette symbolet indikerer at de respektive
instruksjonene kun kan utføres av en autorisert
elektriker.
Dette symbolet indikerer en umiddelbar fare for
menneskers liv og helse på grunn av virkningene
av elektrisitet. Manglende overholdelse av disse
instruksjonene vil føre til alvorlige helseskader
som i verste fall kan være livstruende.
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Produktoversikt

Frontdeksel

Chargeberry

Bakplate

Beskytter elektronikken mot
ekstern påvirkning.

Inneholder elektronikken
som gjør at kjøretøyet
kan lades.

For å koble til og få kontakt med
ladeinfrastrukturen.

Installeringssett

x2

Verktøy

x3

x2

x5

x4

x1
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Funksjoner

1
2

3

4

1. Berøringsknapp: Berøringsknappen brukes til å
aktivere WiFi-grensesnittet, som deretter brukes
til å konfigurere bakplaten ved installasjon. Dette
må utføres av en sertifisert elektriker. Deretter kan
WiFi-grensesnittet brukes som en reserveløsning
for å kontrollere Laderoboten i tilfelle den er
frakoblet (ingen støtte for internett og Easeeapp). Berøringsknappen kan ha flere funksjoner.
Bruk kunnskapsbasen på nett for andre mulige
berøringskombinasjoner og -funksjoner.
2. Lysstripe: Lysstripen forteller om Laderobotens
status på ethvert tidspunkt. Les mer om dette på
side 19.
3. RFID-område. Den integrerte RFID-leseren aktiverer
tilgangskontroll til Laderoboten og identifisering av
ulike brukere. Du kan bruke den til å låse opp laderen
med en Easee Key. Sjekk kunnskapsbasen vår på
easee.support for flere detaljer om hvordan du kan
legge til og administrere dine Easee Keys.
4. Type 2-kontakt: Type 2-kontakten er helt universell
og lar deg lade alle typer elektriske kjøretøy
med riktig ladekabel. I tillegg er det mulig å låse
ladekabelen permanent, sånn at du ikke trenger å
bekymre deg for at den blir stjålet.
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Tekniske
spesifikasjoner
Generelt
Dimensjoner (mm): 256 x 193 x 106 (H x B x D)
Hullbilde (mm): c/c 160 x 125 (H x B)
Driftstemperatur: -30 °C to +50 °C
Vekt: 1,5 kg
Garanti: 5 år (garantien kan være kortere utenfor Norge)
Lading
Ladeeffekt: 1,4–22 kW
6 A 1-fase – 32 A 3-fase (automatisk justert i forhold til
tilgjengelig kapasitet)
Opptil 7,36 kW ved 32 A 1-fase
Opptil 22 kW ved 32 A 3-fase (TN-nett)
Tilkoblingspunkt: Type 2-kontakt (IEC 62196-2)
Antall faser: 1 eller 3 (helt dynamisk)
Spenning: 3 x 400 V AC / 230 V AC (±10 %)
Nettfrekvens: 50/60 Hz
Innebygd energimåler (±2 %)
Easee Home: Lastbalansering på opptil tre enheter pr. kurs
Easee Charge: Lastbalansering på opptil 101 enheter pr. kurs
Sensorer og indikatorer
Lysstripe med lysdioder som viser statusen til laderen
Touch-knapp for manuell justering
Temperatursensorer i alle hovedkontakter

Tilkobling
Innebygget eSIM (LTE Cat M1 / 2G / GPRS)
WiFi 2.4 GHz b/g/n-tilkobling
Easee Link RFTM
Styr ladingen via Easee-appen
RFID-/NFC-leser
OCPP 1.6 via API-et vårt
Beskyttelse
Integrert overbelastningsbeskyttelse iht
EN IEC 61851-1: 2019
Innebygd jordfeilbryter for jordfeilbeskyttelse (30 mA AC/
6 mA DC) i henhold til EN 61008-1 og IEC 62955
Beskyttelsesgrad: IP54 (bakplaten er IP22 uten deksel)
Slagmotstand: IK08
Brannklasse: UL94
Isolasjonsklasse: II
Overspenningskategori III
Installasjon
Strømnett: TN, IT eller TT (oppdages automatisk)
Sikring: Maks. 40 A (Easee Home) og 80 A (Easee Charge)
beskyttelse mot overbelastning. Kortslutningsstrømmen
ved ladepunktet (IkMax) må ikke overstige 10 kA.
Hvis installasjonsmetoden krever det, kan type A
jordfeilbeskyttelse brukes til kursen.
Kabeltverrsnitt: opptil 16 mm2 (enkeltkabel) /
opptil 10 mm2 (parallellkobling)
Kabeldiameter: 8–22 mm
Dreiemoment på terminal: 5 Nm
Avmantlingslengde: 12 mm
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Sikkerhetsinstruksjoner
Les hele håndboken nøye før du installerer og bruker
produktet. Følg følgende instruksjoner:
Sikkerhetsinstruksjoner for installasjonen
— Dette produktet skal bare installeres, repareres
eller vedlikeholdes av en autorisert elektriker. Alle
gjeldende lokale, regionale og nasjonale forskrifter for
elektriske installasjoner må overholdes.
— Livsfare på grunn av høy elektrisk spenning. Foreta
aldri endringer på komponenter, programvare eller
tilkoblingskabler.
— Installasjonen må ikke utføres i nærheten av
eksplosive atmosfærer, eller i områder hvor utstyret
kan bli utsatt for rennende vann under installasjon.
— Produktet må installeres på et permanent sted.
Tilkoblingene til Chargeberry og bakplaten er
designet for et begrenset antall pluggesykluser.
— Produktet må installeres på en vegg eller konstruksjon
med tilstrekkelig bæreevne.
— Overflaten som roboten installeres på, må dekke hele
arealet av bakplaten.
— Terminalene i bakplaten får strøm når strømkursen
er lukket og må aldri være i direkte kontakt eller
i kontakt med annet enn plug-in-elektronikken
(Chargeberry).
— PIN-koden er plassert på forsiden av Chargeberry og
er nødvendig for installasjon. Etter installasjon limes
PIN-koden på baksiden av manualen eller på et trygt
sted, f.eks. på innsiden av sikringsskapsdøren.

Sikkerhetsinstruksjoner for bruk
— Livsfare på grunn av høy elektrisk spenning. Foreta
aldri endringer på komponenter, programvare eller
tilkoblingskabler.
— Bruk eller berør aldri produktet hvis det er skadet eller
ikke fungerer som det skal.
— La alltid foreskrevet vedlikehold, installasjon og
eventuelt reparasjonsarbeid utføres av en autorisert
elektriker, og i samsvar med NEK 400 for allment
tilgjengelige ladestasjoner.
— Hvis det oppstår brann, må du ikke bruke vann til
slukking.
— Rengjør aldri Laderoboten med høyt trykk eller
rennende vann.
— Ikke senk produktet ned i vann eller andre væsker.
— Hvis lysstripen på produktet lyser rødt, har det
oppstått en feil. Se side 19 for mer informasjon.
— Forsikre deg om at barn ikke leker med produktet.
— Berør aldri kontaktene til Type 2-kontakten, og stikk
aldri fremmedlegemer i produktet.
— Bruk aldri ladekabelen hvis den er skadet eller hvis
tilkoblingene er våte eller skitne.
— Ikke bruk skjøteledninger eller adaptere med
produktet.
— Ladekabelen må bare tas ut av Laderoboten ved å
trekke i plugghåndtaket, ikke ved å trekke i kabelen.
— Forsikre deg om at ladekabelen ikke forårsaker
snublefare eller risikerer å bli overkjørt av en bil.
— Selv om Laderoboten er konstruert for å tåle
normale værforhold, anbefaler vi at du beskytter
den mot direkte sollys eller eksponering for ekstreme
værforhold.
— Ikke bruk produktet i nærheten av sterke
elektromagnetiske felt eller i nærheten av
radiosendere.
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Planlegge
installasjonen
ADVARSEL! Dette produktet skal bare
installeres, repareres eller vedlikeholdes
av en autorisert elektriker. Alle gjeldende
lokale, regionale og nasjonale forskrifter for
elektriske installasjoner må overholdes.
Før du starter installasjonen, er det viktig at du vurderer
nåværende og fremtidige ladebehov, slik at det enkelt
kan utvides i fremtiden.
Hvis flere Laderoboter brukes på én kurs, fordeles
den totale strømmen dynamisk mellom de tilkoblede
Laderobotene. De tilkoblede Laderobotene
kommuniserer via radiosignaler med masteren, og sørger
dermed for at den spesifiserte totale ladestrømmen til
ladeinfrastrukturen ikke overskrides. Den maksimale
ladestrømmen stilles inn under konfigurasjonen.
Sjekk følgende før du starter installasjonen
— Hvor skal Laderoboten installeres?
— Er den tilkoblede elektriske kapasiteten i bygget
tilstrekkelig, eller må den økes? Må en ny kabel
legges? (En ekstern godkjennelse kan være
nødvendig). Bør den innkommende forsyningskabelen
oppgraderes?
— Har du tenkt å installere flere Laderoboter i
fremtiden?
— Hvordan er den elektriske kursen beskyttet?
— Hvilken installasjonsmetode er planlagt?

Vær oppmerksom på følgende når du planlegger
installasjonen
— Riktig valg av jording/jordingssystem, ledere og
beskyttelsestiltak (grunnleggende beskyttelse /
feilbeskyttelse).
— Riktig isolasjon av berørbare og ledende deler.
— Tilstrekkelig dimensjonering av kabler.
— Valg av overstrøm- og overspenningsbeskyttelse.
— Riktig beregning av kortslutningsstrømmen samt en
kortslutningssikker installasjonsmetode.
Jordfeilbryter (RCD)
En jordfeilbryter (RCD), i henhold til EN 61008-1 og
IEC 62955, er integrert i Laderoboten. Dette vil slå av
strømmen til det elektriske kjøretøyet hvis det oppstår
en reststrøm på 4–6mA DC og / eller 20–30mA AC.
Jordfeilbryteren tilbakestilles ved å koble fra ladekabelen
og koble den til igjen. Den integrerte jordfeilbryteren
testes og kalibreres automatisk med jevne mellomrom av
Laderoboten.
Den integrerte jordfeilbryteren har ingen innflytelse
på funksjonen til eksterne beskyttelsesenheter. Hvis
en klasse II-installasjon forsyner Ladroboten(e), er det
normalt ikke behov for noen ekstern jordfeilbryter. Lokale
ledningsregler må imidlertid alltid følges.
For et optimalt resultat anbefaler vi at du gjør
følgende
— Vi anbefaler alltid en 3-faset installasjon hvis mulig,
for å gjøre den fremtidssikker.
— Hvis mulig, bruk det største godkjente
kabeltverrsnittet (se side 6).
— Vurder å installere Easee Ready-bakplater hvis det
planlegges å anskaffe ytterligere Laderoboter i
fremtiden.
— For å unngå overbelastning av bygningens
hovedsikring, kan Easee Equalizer brukes til dynamisk
lastbalansering. Maksimal strømverdi kan også stilles
ned etter behov under konfigurasjonen.
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Spesielle merknader for Easee Home og Easee Charge

Huset, strømnettet og elbilen

— I tillegg til den integrerte jordstrømsenheten
(RCD), er en overbelastningsbeskyttelse integrert i
Laderobotene.
— Flere bakplaterkan kobles parallelt, ettersom hver
Laderobot har sine egne beskyttelsesenheter.
— Laderobotene kan håndtere en maksimal
kortslutningsstrøm (Ipk, maks) på 10 kA. Ved
dimensjonering av installasjonen skal man kontrollere
om ytterligere beskyttelse er nødvendig.
— Hvis ladeinfrastrukturen involverer mer enn én
Laderobot, blir bakplaten som er konfigurert først
master til den aktuelle kursen.
— Hvis mer enn to enheter er installert, bør masteren
være plassert midt i installasjonen (hvis mulig) for
optimal Easee Link-kommunikasjon.

Laderoboten tilpasser seg automatisk til strømnettet,
elbilen og kapasiteten til den elektriske installasjonen. I
diagrammet under kan du se hvilken ladeeffekt du kan
forvente fra installasjonen og situasjonen din. Tabellen
under er bare ment som en veiledning.
MERKNAD! Installasjonstype samt kabeltverrsnitt må
bestemmes av en kvalifisert elektriker i samsvar med
gjeldende lokale, regionale og nasjonale forskrifter for
elektriske anlegg.

Tekniske merknader for Easee Home
— Kursen med én eller flere Laderoboter kan
samles opp til 40 A så lenge den maksimale
kortslutningsstrømmen (Ipk, maks.) på 10 kA ikke
overskrides.
— Maksimalt 3 Laderoboter på samme kurs støttes med
Easee Home.
Tekniske merknader for Easee Charge

Last

Ladekraft

Ampere (A)

1-fase (kW)

3-fase (kW)1

6

1.4

4.1

8

1.8

5.5

10

2.3

6.9

13

3.0

9

16

3.7

11

20

4.6

13.8

25

5.8

17.3

32

7.4

22

— Kursen med én eller flere Laderoboter kan
samles opp til 80 A så lenge den maksimale
kortslutningsstrømmen (Ipk, maks.) på 10 kA ikke
overskrides.
— Maksimalt 101 Laderoboter på samme kurs (sikring)
støttes med Easee Charge.
— Site Key: Under installasjonen må en Site Key brukes
for å tilordne Laderobotene riktig plassering i Easee
Cloud. En Site Key blir automatisk generert når man
oppretter et nytt ladeanlegg via Easees Installer-app
eller ved å opprette et nytt ladeanlegg på easee.cloud.

1

Eksempel på 400 V TN, avvikende verdier for andre nettyper.
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Installasjonsveiledning
ADVARSEL! Dette produktet skal bare
installeres, repareres eller vedlikeholdes
av en autorisert elektriker. Alle
gjeldende lokale, regionale og nasjonale
forskrifter for elektriske installasjoner
må overholdes.
ADVARSEL! Slå av strømmen før du
begynner å koble til ledningen. Vær
ekstremt forsiktig og følg instruksjonene
nøye.

1 Åpning
Laderobot

ADVARSEL! Sørg for å lese sikkerhetsinstruksjonene (side
7) til dette produktet før du starter installasjonen.
1. Bøy ned bakenden av gummilokket og sett de to
endene av det medfølgende verktøyet inn i de to
åpningene nederst på frontdekselet.
2. Trekk i verktøyet til frontdekselet løsner, og fjern
dekselet.
3. Ta tak i Type 2-kontakten, og skyv oppover med god
kraft til Chargeberryen løsner.

3

1

2

I tillegg til instruksjonene som gis på de
neste sidene, anbefaler vi at du ser på
installasjonsvideoene som er tilgjengelige på
nettstedet vårt: easee.support.

1

1
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2 Montering

3 Forberedelse

1. Fest bakplaten til en vegg eller konstruksjon med
tilstrekkelig bæreevne ved hjelp av de fire skruene
som følger med monteringssettet. Bruk passende
plugger for montering, og følg den anbefalte
installasjonshøyden (se nedenfor).
2. Slå av strømmen før du fortsetter installasjonen.

1. Tilpass tetningspluggen så den gir god tetning rundt
kabelen.
2. Før kabelen gjennom ett av de fire kabelinngangshullene, og fest den til bakplaten med den
medfølgende strekkavlastningen.
3. Lukk alle kabelinngangshullene som ikke er i bruk, med
de medfølgende blindforseglingspluggene.

Bakplate

Bakplate

MERKNAD! Hvis du skal installere flere bakplater, er
dette et godt tidspunkt å montere dem på.
VIKTIG! Installasjonsveggen må dekke hele baksiden av
produktet.

1

2

3

3

1

1

1

1

1

130–140 cm
Anbefalt installeringshøyde

3

1

2

3
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4 Ledningsnett
Bakplate

TN/TT 3-fase (230/400 V)

1. Fjern 12 mm isolasjon fra de individuelle ledningene.
Hvis lederen er mangetrådet (flere enn 7 kordeller),
bør endehylser benyttes. Bruk riktig verktøy når du
skal presse dem.
2. Trekk til skruene med et dreiemoment på 5 Nm.
MERKNAD! Før du fester Chargeberry, må du trekke i
hver ledning for å dobbeltsjekke at de er riktig tilkoblet.

PE

N

L1

L2

L3

L1

–

–

MERKNAD! Når du kobler til flere bakplater parallelt,
fungerer hver terminal som et koblingspunkt for
tilstøtende bakplater. Alle bakplatene må kobles
med samme faserekkefølge. Eksterne koblingsbokser
eller flate kabler kan benyttes hvis dette er mer
hensiktsmessig.

TN 1-fase (230 V)

2

PE

PE

N

1
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IT/TT 3-fase (230 V)

MERKNAD! Det anbefales å følge de eksisterende
fargekodene som brukes i installasjonen. Fargene på
kablene kan avvike fra illustrasjonene avhengig av de
nasjonale standardene. Illustrasjonene i denne manualen
følger standarden IEC 60446.
MERKNAD! Før du slår på strømmen, må du sørge for at
ledningene er riktig tilkoblet og strammet. Test dette ved
å trekke i hver ledning.

PE

L1

L2

L3

–

L2

–

–

IT/TT 1-fase (230 V)

PE

L1
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5 Festing

MERKNAD! Hvis kursen involverer mer enn én Laderobot,
blir bakplaten som er konfigurert først masteren til
kursen. For å oppnå best mulig kommunikasjonsflyt, bør
den midterste bakplaten konfigureres først.

1. Slå på strømmen. Terminalene på bakplatene er nå
strømførende.
2. Plasser Chargeberryen slik at den passer inn i
sporene på den bakplaten som er plassert i midten av
installasjonen.
3. Når Chargeberry er plassert i sporene, trykker du den
ned med god kraft til du hører et klikk.

MERKNAD! Du må bruke samme Chargeberry for å
programmere alle bakplatene som er koblet til samme
sikring/kabel. En annen mulighet er å programmere
bakplatene ved hjelp av Easee Installer-appen (snart
tilgjengelig). Hvis det skal installeres mer enn én
Laderobot, må du vente til konfigurasjonen av alle
bakplatene er fullført før du montere de gjenværende
Chargeberryene.

Chargeberry

3

2

“KLIKK!“
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6 Tilkobling
Chargeberry

For å konfigurere Laderoboten, kobler du en smarttelefon
til Laderobotens egen WiFi eller laster ned Easee
Installer-appen (snart tilgjengelig).
MERKNAD! For en Easee Charge-installasjon bør det
opprettes en Site Key før installasjonen. Det kan fås ved
å opprette et nytt ladeanlegg på easee.cloud.

1

1. Aktiver WiFi på Laderoboten ved å holde inne
touch-knappen i fem sekunder. Lysstripen lyser
grønt. Laderen har nå begynt å dele sitt lokale WiFinettverk.
2. Velg Laderobotens WiFi. Navnet på nettverket starter
med ”Easee...”. Hvis du ikke får koblet deg til, kan du
prøve å bruke flymodus.
3. Åpne nettleseren på smarttelefonen din og skriv inn
192.168.4.1 i adressefeltet.
4. Logg på med den firesifrede PIN-koden på forsiden av
Chargeberry eller på baksiden av denne manualen. Du
kan også bruke Easee-appen til å hente PIN-koden.

2

3

WiFi

Easee-Exx ...

4

192.168.4.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0
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Brukerveiledning / Installasjonsveiledning

Equalizer
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Innholdsfortegnelse
Innledning
Tiltenkt bruk

3

Hva er inkludert?

3

Installasjon
Kundeoppsett

4

Installatøroppsett

5

Daglig bruk og håndtering
Tekniske spesifikasjoner

6

Praktiske detaljer

6

VIKTIG:
Les nøye før bruk.
Oppbevares for fremtidig referanse.
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Innledning

Hva er inkludert?

Tiltenkt bruk

Equalizer

Dette produktet er ment for å optimalisere
strømforbruket ved å utføre en automatisk
lastbalansering mellom Easee Laderobot(er)
og bygningen. Dette gjør at man unngår
overbelastning og strømbrudd mens
man lader elbilen. Hvis WiFi-nettverket i
bygningen er ustabilt eller ikke fungerer,
har enheten en ekstra Easee Link RFTM
-tilkobling. Easee Link via radio kan bli
begrenset av vegger, betong eller andre
hindringer.
Produktet må pares med en laderobot og
kobles til en kompatibel smartmåler med
den medfølgende kabelen. For at Equalizeren
skal fungere, må vanligvis smartmålerens
kommunikasjonsport være aktivert.
Equalizeren støtter flere smartmålertyper.
Du finner en fullstendig liste over kompatible
målere på easee.support.
Produktet skal bare brukes med godkjente
driftsparametere og under de spesifiserte
miljøforholdene (-20 °C til +50 °C). Ikke
bruk produktet hvis det er skadet eller ikke
fungerer som det skal. Annen bruk enn det
som er spesifisert her er ikke tillatt.

Magnetisk bakside
Berøringsknapp

LED

Kabel

Veggmonteringssett
x1

For ikke-metalliske overflater

x1
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Installasjonsveiledning for Equalizer

Kundeoppsett

12345 kWh

Legg til produkt

HAN / P1
Smartmåler

1 Aktiver

2 Download

3 Konfigurer

I Skandinavia er
kommunikasjonsporten
på smartmåleren
mest sannsynlig ikke
aktivert. Kontakt
strømforsyningsselskapet
ditt for å åpne HAN-porten
for bruk med Equalizeren.

Skann QR-koden for å
laste ned Easee-appen, og
opprett en gratis konto.
Appen er tilgjengelig på
App Store og Google Play.

Legg til Equalizeren i appen,
følg installasjonsveiledningen
på skjermen og gjør
deg klar til å balansere
strømforbruket på smartere
vis enn noensinne!

HAN-port

Easee-app

Equalizer

MERK! Følg disse stegene hvis du er en privat kunde som installerer Equalizeren i din egen
husholdning.
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Installasjonsveiledning for Equalizer

Installatøroppsett

12345 kWh

HAN / P1
Smartmåler

1 Last ned

2 Konfigurer

3 Koble til

Skann QR-koden for å laste
ned Easee Installer-app og
opprette en gratis konto.
Appen er tilgjengelig på
App Store og Google Play.

Legg til Equalizeren på
et nytt eller eksisterende
anlegg ved hjelp av
Installer-appen, og følg
installasjonsveiledningen
på skjermen for å
konfigurere den.

Koble Equalizeren til
smartmåleren ved hjelp av
den medfølgende kabelen.
Equalizeren vil vises i Easee
Portal etter en stund.

Installer-app

Equalizer

Smartmåler

MERK! Følg disse stegene hvis du er en installatør og bruker Installer-appen for å konfigurere
Equalizeren i større kommersielle installasjoner eller private husholdninger.
5
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Tekniske spesifikasjoner

Tilkobling

Generelt

Easee Link RFTM og WiFi*
Smartmålerkommunikasjon med HAN eller P1
Modbus-tilkobling til energimåler
Overvåk strømforbruket med
Easee-appen
RFID-/NFC-leser

Produkt (mm): H: 110 x B: 110 x D: 27,5
Emballasje (mm): H: 130 x B: 130 x D: 39
Driftstemperatur: -20 °C til +50 °C
Vekt: 95 g (P1-utgaven) og
110 g (HAN-utgaven)
IP-grad: IP40
Forsyning: 5–32 VDC 100 mA (P1-utgaven)
og 20–32 VDC 30 mA (HAN-utgaven)
RJ12-kontakt
Maksimal overført kraft
Radio: 25 mW ved 863–870 MHz.
WiFi: 50 mW ved 2,4–2,472 GHz.
Installasjon
Kabellengde: 1,5 m
RJ11 til RJ11 spesiallagd kabel (P1-utgaven)
og RJ11 til RJ45 spesiallagd kabel
(HAN-utgaven)
Den kan forlenges opptil 200 m ved hjelp av
en skjøtekabel

*WiFi er nødvendig for normal drift.
Når frakoblet, bruker Equalizeren
Easee Link RFTM som backup i mindre
installasjoner med én primærlader.

Praktiske detaljer
Lad raskere
Equalizeren lar deg lade smartere, tryggere
og raskere hvis installasjonen skaleres
tilsvarende. For å utnytte potensialet til
det fulle, bør den nominelle verdien til
laderens kurssikring være så høy som mulig
sammenlignet med hovedsikringen. Selv
i 1-faseoppsett anbefaler vi å bruke en
3-fasekabel for å sikre installasjonen for
fremtiden.
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Beskyttelse
Equalizeren er IP40. Dette betyr at den ikke
har noen beskyttelse mot vann. Hvis den
plasseres utenfor huset, må den installeres i
et skap som er beskyttet mot vær og vind.

forpakningen og innholdet. Relativ
luftfuktighet bør ikke overstige 80 %, og
ingen korroderende gasser skal være til
stede. Oppbevarings- eller transportmiljø
skal aldri overskride grensene oppgitt i de
tekniske spesifikasjonene.

Garanti

Avfallshåndtering

Enheten er fri for materielle feil og er i
samsvar med lovverk og forskrifter for
forbrukerbeskyttelse i landet der produktet
er kjøpt. All korrekt installert Easeemaskinvare dekkes av vår begrensede
3-årsgaranti.

Dette elektroniske utstyret må ikke kastes
i husholdningsavfallet. Gratis innsamlingsog returpunkter kan være tilgjengelige i
nærheten av deg for innlevering av gamle
enheter. Følg lokale forskrifter for korrekt og
miljøvennlig avfallshåndtering.

Standarder

Retur og reklamasjon

EUs samsvarserklæring er tilgjengelig på
følgende adresse: easee.support.

Kontakt distributøren din eller Easees
kundesupport på easee.support angående
retur og reklamasjon på produktet ditt.

Vedlikehold
Dette produktet krever ikke noe vedlikehold.
Hvis det må repareres, vennligst ta kontakt
med din Easee-leverandør.
Oppbevaring
Produktet bør oppbevares på et temperert,
tørt og godt ventilert sted for å bevare

Kontaktinformasjon
Easee AS
Grenseveien 19
4313 Sandnes, Norge
Org. nr: 920 292 046
Du finner ytterligere kontaktinformasjon for
landet ditt på easee.com.
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DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER INFORMASJON
SOM KAN ENDRES UTEN VARSEL.
Den nyeste versjonen av denne publikasjonen kan
lastes ned på 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 eksemplariske og kan avvike fra det faktiske
utseendet.
September 2021 - Versjon 4.00
© 2020 av Easee AS. Alle rettigheter forbeholdes.
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Easee AS
Grenseveien 19
4313 Sandnes, Norway

.easee.com
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Easee AS
Grenseveien 19
4313 Sandnes, Norway

Erklæring vedr. merkestrøm
og kortslutningsstrøm for

Vi erklærer herved at Easee Charge/Home er sertifisert ihht. IEC 61851-1:2017.

Easee Charge/Home

Laderoboten har en merkestrøm på 80A og en maksimal ladestrøm på 32A.

27 oktober 2021

Kortslutningsstrømmen må ikke overgå 10kA.

Laderoboten har innebygget vern mot overbelastning ihht. IEC 61851-1:2017.

Det refereres til databladet for ytterligere spesifikasjoner.

Oppstrøms
80A, Ipk.max: 10kA

Jonas Helmikstøl
CEO, Easee AS

.easee.com

Nedstrøms
max 32A

Kjetil Næsje
CTO, Easee AS
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Easee AS
Grenseveien 19
4313 Sandnes, Norway
contact@easee.no

EU Declaration of Conformity (DoC)

We declare under our sole responsibility that the products Easee Home, Easee Charge

– ENGLISH

and Easee Ready* are in conformity with the EU directives and relevant harmonized
standards listed below, provided it is installed in accordance with relevant local regulations
and maintained and used in accordance with the manufacturer’s instructions.

The following legislation has been

The safety objectives of the following

applied:

other legislation have been met:

Radio Equipment Directive (RED)

EMC Directive 2014/30/EU

2014/53/EU

EN 61851-21-2 (2018)

EN 300 328 V2.2.2 (2019)
EN 301 489-1 V2.2.3 (2019)

Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU

EN 301 489-17 V3.2.2 (2019)

EN 61851-1 (2019)
EN 62196-2 (2017)

RoHS Directive 2011/65/EU

EN 61439-7 (2020)

EN 63000 (2018)

EN 60309-1 (2013)

EN 62321-1 (2013)

EN 61008-1 (2012)
IEC 62955 (2018)

* Only RoHS and LVD are applicable to Easee Ready

EU-samsvarserklæring

Vi erklærer herved at produktene Easee Home, Easee Charge og Easee Ready* er i samsvar

– NORSK

med EU-direktivene og relevante harmoniserte standarder listet opp nedenfor, forutsatt at
det er installert i samsvar med lokale forskrifter og vedlikeholdes og brukes i samsvar med
produsentens instruksjoner.

Følgende lovgivning er anvendt:

Sikkerhetsmålene for følgende annen
lovgivning er oppfylt:

Direktiv om radioutstyr (RED)
2014/53/EU

EMC-direktiv 2014/30/EU

EN 300328 V2.2.2 (2019)

EN 61851-21-2 (2018)

EN 301 489-1 V2.2.3 (2019)
EN 301 489-17 V3.2.2 (2019)

Lavspenningsdirektiv (LVD) 2014/35/EU
EN 61851-1 (2019)

RoHS-direktiv 2011/65/EU

EN 62196-2 (2017)

EN 63000 (2018)

EN 61439-7 (2020)

EN 62321-1 (2013)

EN 60309-1 (2013)
EN 61008-1 (2012)
IEC 62955 (2018)

* Bare RoHS og LVD er aktuelle for Easee Ready

.easee.com
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Declaración de conformidad de la UE

Nosotros declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que los productos Easee

– ESPAÑOL

Home, Easee Charge y Easee Ready * cumplen con las directivas de la UE y las normas
armonizadas pertinentes que se enumeran a continuación, siempre que se instalen de
acuerdo con las regulaciones locales pertinentes y se mantengan y utilicen de acuerdo con
las instrucciones del fabricante.

Se ha aplicado la siguiente legislación:

Se han cumplido los objetivos de
seguridad de la siguiente legislación:

Directiva de equipos de radio (RED)
2014/53/UE

EMC Directive 2014/30/EU

EN 300328 V2.2.2 (2019)

EN 61851-21-2 (2018)

EN 301 489-1 V2.2.3 (2019)
EN 301 489-1 V2.2.3 (2019)

Directiva de baja tensión (LVD) 2014/35/UE
EN 61851-1 (2019)

RoHS Directive 2011/65/EU

EN 62196-2 (2017)

EN 63000 (2018)

EN 61439-7 (2020)

EN 62321-1 (2013)

EN 60309-1 (2013)
EN 61008-1 (2012)
IEC 62955 (2018)

* Solo RoHS y LVD son aplicables a Easee Ready

Sandnes, 15.06.2021

.easee.com

Jonas Helmikstøl

Kjetil Næsje

CEO, Easee AS

CTO, Easee AS
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Easee AS
Grenseveien 19
4313 Sandnes, Norway

Easee Laderobot

Vi har utviklet fremtidens elbillader, den gir deg mer kraft, smartere styring og en høyere

FDV-dokumentasjon

grad av sikkerhet. Alle laderne har integrert eSIM og kobles automatisk til mobilnettet
hvis dekningen er tilstrekkelig. Du kan ha flere ladere per kurs - og den er allikevel

4.October.2021

superenkel for elektrikeren å installere.
Produktene er også konstruert for å kunne bli DNAet i fremtidens strømnett der de
fullstendig autonomt kan fordele den energien som til enhver tid er tilgjengelig i nettet.
Den er 70% mindre og lettere enn tilsvarende løsninger, den veier kun 1,5kg og sparer
dermed miljøet for minst 4kg med kobber og plast per produserte lader. Produktene våre
utvikles og produseres i Norge.

1. Levetid
Laderoboten er bygget fra bunnen av ved å sette sammen teknologi på en ny
og revolusjonerende måte. Vi har inkludert mye funksjonalitet og fremtidsrettet
komponenter - en del er allerede aktivert, mens andet ligger å venter på at markedet blir
mer modent, så den teknologiske levetiden er derfor svært god.
I tillegg til dette er laderens byggekvalitet og sammenstilling designet helt fra bunnen
og ned til minste detalje. Det er derfor like trygt å installere laderoboten under tak
som under åpen himmel. Vi gir derfor 5 års garanti, men vet med god samvittighet at
produktet vil være fullt funksjonell i mange flere år enn det.

2. Drift og vedlikehold
Laderoboten i seg selv er mer eller mindre vedlikeholdesfri. Hvis produktet er
installert i det offentlige rom og derfor er tilgengelig for alle, trengs kun ettersyn ihht
myndighetskravene for allment tilgjengelige ladestasjoner ref. NEK400 del 6.1.
Laderen krever ikke rengjøring eller annet vedlikehold for å fungere. Er det likevel
ønske om å rengjøre produktet av kosmetiske hensyn, er det fullt mulig. Plastikken kan
rengjørres med rengjøringsmidler fra en vanlig husholdning, men unngå å bruke sterke
kemikalier som inneholder olje og alkohol, da det vil kunne misfarge plastikken.

.easee.com
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3. Undersøkelsesplikt og reklamasjon
Kunden forplikter seg til å undersøke produktene visuelt når de er ferdig montert, samt
kontrollere produktene mot tilbudet. Dersom Kunden oppdager mangler, ved installasjon
eller senere. Må Kunden kontakte sin autoriserte Installatør snarest, og senest innen 10
dager etter at feilen eller mangelen ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget. Ordreeller fakturanummer må alltid oppgis ved reklamasjon.

4. Teknisk service
Hvis det skulle oppstå feil, vil laderoboten kommunisere dette via lysstripen. Ulike
feilmeldinger og løsninger er beskrevet i Brukerguiden. I tillegg til dette er det mulig
å lokalisere feilen ut i fra diverse sensorer innen i laderoboten, samt i mange tilfelle å
utbedre feilen eksternt gjennom Easee clouden.
Hvis et problem eller feil skulle oppstå ta kontakt med installatøren av annlegget, da
det er de som har oversikten og tilgangen til annlegget. Ved rapportering av feil bedes
Kunden oppgi kontakt informasjon, samt lokasjon og serienummer på laderoboten.
Er det ikke mulig å utbedre feilen, og er det inn forbi garantiperioden, vil saken bli
behandlet i henhold til våres garantiforpliktelser i punkt 5.

5. Garanti
Vi garanterer at produktene skal fungere i henhold til tilbudets spesifikasjoner i en
periode på 5 år fra montering er ferdig. Vi gir ingen andre garantier og har intet annet
ansvar utover kjøpsloven.
Easee er ikke ansvarlig for feil som ikke påvirker vesentlig funksjon i produktet, eller
som skyldes brukerfeil, uhell/ulykker, overspenning, bruk i strid med leverandørens eller
våres instrukser/produktblad eller manglende vedlikehold. Kjøpers rett til å påberope
seg mangler bortfaller også dersom produktet blir forandret eller reparert av andre
enn leverandøren uten dennes skriftlige forhåndssamtykke. Easee er bare ansvarlig
under garantien dersom Kjøper reklamerer innen garantiperiodens utløp og innen
reklamasjonsfristen.
Hvis problemet ikke kan løses eksternt, og produktet er dekket av garantien, vil Easee
sørge for at problemet blir løst. Hvis det likevel viser seg at feilen ikke er et resultat av
en mangel i design eller produksjon av produktet, vil vi foreslå en løsning som kan ha et
gebyr forbundet med det.

6. Retting og omlevering
Ved mangler som Kunden reklamerer over innen frister angitt over, har Easee valget
mellom å avhjelpe mangelen, foreta omlevering eller innrømme prisavslag. Ut over det
som fremgår over, påtar Easee seg intet ansvar for skade eller tap. Easee har således
under ingen omstendighet ansvarlig for tap som feil/mangler måtte forårsake, herunder
driftstap, tapt fortjeneste, eller andre indirekte tap.
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D:106

W:193

H:256

Spesifikasjoner

Lading

Sensorer og indikatorer

Ladeeffekt: 1,4 – 22 kW

Lysstripe som viser status

Ladekontakt: Type 2

Touch-sensor for deaktivering av

Antall faser: 1 eller 3

smartlading

Spenning: 3x 400V AC / 230V AC (+-10%)
Automatisk låsing av ladekontakt
Innebygd energimåler
Easee Home: Opptil 3 laderoboter på
samme kabel
Easee Charge: Fullt skalerbar

Kommunikasjon
Tilkobling med Wifi 2,4 GHz b/g/n
Styr lading med Easee-appen
Innebygd eSIM (2G / 4G / Cat-M1) krever abonnement

Generelt
Dimensjon (mm): H:256 x B:193 x D:106
Driftstemperatur: - 30°C til +40°C
Vekt: 1.5 kg

Installasjon
Anbefalt maks kabeltverrsnitt: 10mm2
Tiltrekkingsmoment: 5Nm
Avmantlingslengde: 12mm

RFID / NFC-leser
OCPP 1.6 via vårt API

Sikkerhet
Innebygget jordfeilvern Type-B (30mA
AC / 6mA DC)
Jordfeilvernet tilbakestilles automatisk
ved å kople fra ladekabelen
Kapslingsgrad: IP54
Slagfasthet: IK08
Brannklasse: UL94
Isolasjonsklasse: II
Overspenningsklasse: III
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EU Declaration of Conformity (DoC)

We declare under our sole responsibility that the product Easee Equalizer is in conformity

– ENGLISH

with the EU directives and relevant harmonized standards listed below, provided it
is installed in accordance with relevant local regulations and maintained and used in
accordance with the manufacturer’s instructions.

The following legislation has been applied:

The safety objectives of the following
other legislation have been met:

Radio Equipment Directive (RED)
2014/53/EU

EMC Directive 2014/30/EU

EN 300 328 V2.2.2 (2019)

EN 61000-6-2 (2019)

EN 301 489-1 V2.2.3 (2019)

EN 61000-6-3 (2007/A1:2011)

EN 301 489-17 V3.2.2 (2019)
Low Voltage Directive 2014/35/EU
RoHS Directive 2011/65/EU

EN 60335-1:2012/A1:2019

EN 63000 (2018)
EN 62321-1 (2013)

EU-samsvarserklæring (DoC)

Vi erklærer herved at produkten Easee Equalizer er i samsvar med EU-direktivene og relevante

– NORSK

harmoniserte standarder listet opp nedenfor, forutsatt at det er installert i samsvar med
lokale forskrifter og vedlikeholdes og brukes i samsvar med produsentens instruksjoner.

Følgende lovgivning er anvendt:

Sikkerhetsmålene for følgende annen
lovgivning er oppfylt:

Direktiv om radioutstyr (RED)
2014/53/EU

EMC-direktiv 2014/30/EU

EN 300328 V2.2.2 (2019)

EN 61000-6-2 (2019)

EN 301 489-1 V2.2.3 (2019)

EN 61000-6-3 (2007/A1:2011)

EN 301 489-17 V3.2.2 (2019)
Lavspenningsdirektiv (LVD) 2014/35/EU
RoHS-direktiv 2011/65/EU

EN 60335-1:2012/A1:2019

EN 63000 (2018)
EN 62321-1 (2013)

Sandnes, 24.09.2021
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Jonas Helmikstøl

Kjetil Næsje

CEO, Easee AS

CTO, Easee AS
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