Framtidssäker energieffektivisering

Energirikt samarbete
Eldon Installation och EpSpot utvecklar tillsammans framtidens laddinfrastruktur.
Med kvalitetssäkrade produkter och användarvänliga mätarmoduler tillgängliggör och
kostnadseffektiviserar vi din elektricitetsanvändning.
EpSpot AB är ett svenskt innovationsdrivet företag. Produkter och tjänster för
elektricitetstransaktioner utvecklas med visionen är att det ska vara lika lätt att sälja
elektricitet vidare som det är att öppna ett e-post konto.
Eldon Installation har livslång erfarenhet erfarenhet av att förse den skandinaviska
marknaden med helhetslösningar för elfördelningssystem och
lågspänningskomponenter.

Laddstolpe Eco One med EpSpot
Eldon Installations laddstolpe Eco One med EpSpot är det lättillgänglia och kompletta laddsystemet.
RTTS-tjänsten används fullt ut. Med internetanslutning kommunicerar Eco One i elnätet tillsammans med
EpSpots debiteringsmoduler i DM-serien. Kopplade till vanliga uttag ger oöverträffad flexibilitet och
möjligheter till kostnadsbesparingar. Tjänsten kan anpassas till eventuella begränsningar i tillgänglig
elektricitetskapacitet. Bilens laddkabel släpps automatiskt vid elfel.
Fyra varianter
1-fas 32A laddning (7.4kW- bestyckad med 2 st debiteringsmodul EM2100)
3-fas 32A laddning (22kW -bestyckad med 2 st debiteringsmodul EM 4100).
Markstående eller för väggmontage.
Kvalitetssäkrade
Tillverkad i 6 mm aluminium och unik design. Uttagen är placerade bakom självstängande luckor. Standardfärg är svart pulverlack (RAL 9005) men kan beställas med valfri foliering.
Plug & Play
Laddsystenet kopplas automatiskt upp över elnätet. Till standard Ethernet över PLC brygga som anslutits till
vanlig nätverks-switch. Utöver 128 bits AES kryptering över elkablarna används vanligt HTTPs, utan krav på
unik fast IP eller routerkonfiguration.

Elektriska egenskaper

Fysiska egenskaper
Mått (BxHxD)
IP klass
Driftstemperatur
Färg
Passar
Inkoppling ES101-2

220x180x120 mm
IP44
-25 till +40
Galvad + Grå + Svart
0,5%
System Eldon Installation P100/PN100

Spänning
Frekvens
Energiförbrukning
Max Ström
Onoggrannhet mät
Inkoppling ES101-2

240 VAC
50 Hz
ca 20W
32 A
0,5%
L+N+E

Installation

2 skruv + snabbkoppling

Inkoppling ES101-4

Typ 2

Byggstadard
Märkning

EN 60 204-1

Uttag
Uppkoppling

IEEE 1901, EN 50561-1

Schuko

ECOKEL och med EpSpot
Med Eldon Installations system ECOKEL kan EpSpots funktionalitet snabbt installeras i nya och
befintliga elanläggningar. Insatsbyte tar bara någon minut och insatsen kopplas in i snabbkopplingen som
finns i Eldon Installations lådsystem. Insatsen möjliggör att samtidigt erbjuda strömuttag för laddning upp till
10A och tidsstyrd motorvärme ur alla uttag. Användare bestämmer i appen om strömmen ska slås på direkt
eller vid tidpunkt före avfärd. Dessa insatser kan samexistera installationen med EpSpot mätmoduler ur
EM-serien för Typ2 uttag till vanliga uttag vilket ger oöverträffad flexibilitet. EpSpot nsatsen möjliggör
kostnadsbesparingar genom effektstyrning. Tillgänglig elektricitet delas rättvist mellan era användare och
elanläggningen blir inte överbelastad.

Innehåll
2 st 13A personskyddsautomater, 2 st Schuko uttag och 2 st EpSpot DM1100 mätmoduler.
Höjd säkerhet
Överbelastningar undviks i elanläggning och era användares förbrukning övervakas så att strömgräns inte
överskrids. Ingen farlig ström i uttagen eftersom elen inte kan slås på med mindre än att kontakt stoppats i.
Plug & Play
Mätmodulerna i insatsen kopplar automatiskt upp över elnätet till standard Ethernet över PLC brygga som
anslutits till vanlig nätverks switch. Utöver 128 bits AES kryptering över elkablarna används vanligt HTTPs,
utan krav på unik fast IP eller routerkonfiguration.
Elektriska egenskaper
Fysiska egenskaper
Mått (BxHxD)
IP klass
Driftstemperatur
Färg
Passar
Installation

220x180x120 mm
IP44
-25 till +40
Galvad + Grå + Svart
System Eldon Installation ECOKEL
2 skruv + snabbkoppling

Byggstadard

EN 60 204-1

Märkning

Spänning
Frekvens
Energiförbrukning
Max Ström
Onoggrannhet mät
Inkoppling ES101-2

240 VAC
50 Hz
Typsikt 2W, momentant 4 W
2 x 13A
0,5%
L+N+E

Uttag

Schuko

Uttag
Uppkoppling

Schuko
IIEEE 1901, EN 50561-1
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