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PluLine QT är ett insatsbaserat kapslingssystem av strängpressad aluminium för 1 till 4 typ2-uttag 
i samma kapsling. QT Line fungerar utmärkt såväl utomhus som inomhus och erbjuder 
skyddsklass IP44.  Systemet är gjort i strängpressad aluminium och passar för 60mm 
stolpmontage såväl som väggmontage. 
 
Insatserna kan hantera upp till 32A. Varje insats innehåller Typ2-uttag med låsmotor, lysdioder för 
ladd-statusindikering, personskyddsautomat och DC läckströmsindikator. PluLine QT har 
energilagring så den släpper kabeln i händelse av strömavbrott under pågående laddning.  
Personskyddsautomaten är lätt åtkomlig bakom skyddslucka. Trefaskablage kan dras mellan 
enheterna och man kan lätt byta insatser från enfas till trefas eller tvärt om. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datablad PluLine QT med EpSpot 

Varianter 
Insatserna har ett snabbkopplingssystem som gör att man 
lätt kan koppla ur en insats i ett spänningssatt system. 
Insatserna kan bestyckas för enfas respektive trefas. 
Enfasinsatsen kan även fås med Schukouttag som tillval. 

Installationstopologier 
PluLine QT används både i stjärnkonfiguration, som 
möjliggör överströmsskydd samlade i en central, och i 
busskonfiguration då det krävs att överströmsskydd 
installeras i respektive kapsling. I buss-konfiguration är det 
rekommenderat att vidarekoppling görs på 
anslutningsplinten. 

Montagealternativ  
PluLine QT kan konfigureras på olika sätt;  

• Duo chassi möjliggör 2 stycken insatser fäst på 
60mm stolpe eller vägg. Chassit har en plint som 
klarar 35mm2 anslutningskabel monterat på 35mm 
DIN skena. 

• Quad möjliggör 4 stycken insatser monterat på 
samma 60mm stolpe, kan med fördel serva 4 st p-
platser ”nos-mot nos”.  

• Solo chassi möjliggör en insats på vägg. Denna 
chassi kan dock inte sys vidare. 

Jordfelsskydd 
PluLine QT kan konfigureras på olika sätt;  

• TypA personskyddsautomat i kombination med DC 
läckströmsövervakning (standard). 

• Jordfel typB (kundanpassning). 

 



 EpSpot AB 
info@epspot.com 
+46 8 519 708 08 

 
Mått 

 
 
Elektriska Egenskaper          Fysiska egenskaper 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beställningskoder 
 
Beskrivning Beställningskod 
Trefas med personskyddsautomat & läckströmsindikator QT LINE-3-s 

Enfas med personskyddsautomat & läckströmsindikator QT LINE-1-s 

Trefas med personskyddsautomat & läckströmsindikator QT LINE-3-v 

Enfas med personskyddsautomat & läckströmsindikator QT LINE-1-v 

Trefas med kundkonfiguration QT LINE-3-x (ange kundkrav) 
Enfas med kundkonfiguration QT LINE-1-x (ange kundkrav) 

 

Mått insats (BxHxD) 180x350x110 mm 

 Slagtålighet IK10 

IP klass IP 44 

Arbetstemperatur -25 till 40 C 

Färg Aluminium och grön 

Montage 60mm Stolpe eller vägg 

UV motståndskraftig  Ja 

EV standard IEC 61851-1 

Märkning 
 

Standard Uttagstyp Typ2 

Fast laddkabel Kundkonfiguration 

Extra schuko uttag Kundkonfiguration 

  

  

  

Spänning 240 VAC 

Frekvens 50 Hz 

Egenförbrukning  Upp till 5 W 

Max ström 32A 

Max kabelarea 10 mm2 

Anslutningar QT LINE-1 L+N+PE 

Anslutningar QT LINE-3 L1+L2+L3+N+PE 

Mätfel aktiv energi  0.5% 

Uttag Type2 

Uppkopplings standard IEEE1901 & EN50561-1 

Standard jordfelsbrytare Typ A, (Typ B som 
tillval). 

DC läckströmsindikator Ja som standard, 6mA 

Brytförmåga jordfel 10 000A 

  

  

  


