
 

 

Elbilsantalet växer snabbt i Sverige och utmaningarna med elförsörjning för en fastighetsägare ökar. EpSpot 
elaccess system gör det enkelt och tryggt göra elektricitet tillgänglig för elbilar på parkeringsplatser.  
EpSpot system används i några av Sveriges största anläggningar av kunder som Scania och Vasakronan och är 
framtaget för att klara av framtida utmaningar och byggs enkelt ut varefter behov ökar.  
All funktionalitet och styrning ligger i ”molnet” där allt styrs och samordnas i realtid. Det gör att administratören 
enkelt sköter tjänsteutbud och drift genom EpSpots-portal RTTS (Real Time Transaction Service) portalen. 
Tjänsten stödjer alla typer av eluttag inklusive motorvärmare.  

Fastighetsbaserad verksamhet 
EpSpot hjälper fastighetsbaserad verksamhet med 
följande utmaningar 

• Begränsning av toppeffekt och sänkning av 
elkostnader 

• Säker infrastruktur utan överbelastning i kablar 
och utrustning 

• Fördela ut befintlig effekt mellan användarna 
för god totalekonomi 

• Flexibilitet kring affärsmodeller och 
betallösningar 

• Hantera gradvisa utbyggnader av elektrisk 
infrastruktur. 

• Hantera Accesskontroll 

• Stödjer fordonsladdning, motorvärme, elaccess 
för Marinor, camping, verktyg osv. 

 

 

Accessible electricity made easy 

Lättanvänt med god överblick  
I tjänsten ingår gratis app till användarna. 
Tjänsten styrs och övervakas via 
adminpanelen.  Funktioner inkluderar Tariff, 
användning med eller utan app, egen 
fakturering eller extra betaltjänster, styrning av 
tillgänglig elektrisk effekt, statistik, rapporter 
mm.   
 
Betaltjänster som tillval 
EpSpot erbjuder flertal lättanvända 
betaltjänster: 
• Betalning via App med saldokonto • Swish  
eller kreditkort 
• Engångsbetalning, utan registrering och app. 
Swish eller kreditkort. Perfekt för besökare. 
Support till slutanvändare och Ekonomisk 
redovisning ingår i dessa tillval. 
 
 



 
 

 

EpSpots lösning sätter en ny standard för vad som är möjligt.  

www.epspot.com    info@epspot.com     +46 8 519708 08 

Så här fungerar det – IOT på riktigt. 
Eluttag och laddutrustning kopplar upp sig till 
molntjänsten. Nyckelfunktioner i varje uttagspunkt är 
noggrann effekt och energimätning samt 
uppkopplingen. Elkablarna utnyttjas även för 
uppkopplingen genom överlagrad kommunikation. 
Det ger enkel och kostnadseffektiv utbyggnad. 

Installationen i centrum. 

EpSpots modulbaserade uppbyggnad gör att det kan 
installeras på flera olika sätt i olika installationssystem 
från olika tillverkare. Installationslösningarna är 
utformade av elektriker för elektriker. Full ”plug and 
play” erbjuds och systemet är enkelt att gradvis bygga 
ut. Det finns färdiga och kostnadseffektiva lösningar 
för de flesta miljöer. 

 

 Insatser för system Garo PN100 och Eldon Eco 
Gör det enkelt att skapa laddinfrastruktur av 
motorvärmarinstallationer med upp till 7.2kW 
laddeffekt per uttagspunkt. Flera olika 
bestyckningsalternativ där ladd, motorvärme, marina 
och camping kan kombineras. 

 

 

Premium kapslingar från Eldon Installation 
Kapslingar där det ställs krav på estetik och funktion. 
Helmetallkapslingarna Eco One med 2  laddpunkter eller 
wallbox Eco Homerun med en laddpunkt. Välj mellan 
uttag eller fast kabel.  

 

 

Installationssystemet Pluline QT 
Robust & flexibelt insatsbaserat system av 
aluminiumprofil och plåt som passar utomhus såväl som 
inomhus, i stolpmiljö eller väggmiljö. Chassin för två eller 
fyra uttagspunkter. Välj mellan insats med snabbkoppling 
för trefas Typ2 22kW, enfas Typ2 7.2 kW, enfas Typ2 7.2 
kW med extra schuko. Blindfront finns så man kan 
montera chassin först och komplettera med insats senare. 

 

 

Ytterligare alternativ 
Fantasin sätter gränsen. EpSpot moduler kan installeras 
direkt i andra kapslingar och det finns färdiga 
konverteringskit för att göra ”dumma” stolpar ”smarta”. 

Laddare av andra fabrikat kan också kopplas upp direkt mot 
EpSpot RTTS, men då behövs konfigurationstjänster (inte 
med ”plug and play”). För detta krävs stöd av OCPP 1.6J. 

Nedan visas den prisvärda polykarbonatkapslingen ES101 
som finns i 22kW eller 7.2kW utförande samt EpSpot 
moduler. 

 
 

 

 


