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EV
B Introduktion till elektromobilitet

GRUNDLÄGGANDE INFORMATION

En elmotor istället för en förbränningsmotor

Elfordon är miljöneutrala eftersom de inte släpper ut avgaser, medan användningen av konventionella fordon ökar nivån av luftföroreningar, 

särskilt i större tätorter. Därför är möjligheten att producera el från olika källor, för användning av denna typ av är den mest mest flexibla och 

säkra i samband med utnytjande av råvaror. Dessa fordon garanterar en tyst och mjuk körning, genererar mindre vibrationer, vilket förbättrar 

definitivt körkomforten.

Elbilar har också många mekaniska fördelar. De kännetecknas av en 

okomplicerad design och upp till 90 % effektivitet hos drivsystemet. 

Dessutom möjliggör de omvandling av mekanisk energi tillbaka till 

elektricitet (med hjälp av bromsningsprocessen med energiretur), 

tack vare vilket bromsbeläggen utsätts för mycket mindre slitage 

jämfört med förbränningsbilar. De möjliggör också exakt kontroll 

av den genererade kraften, vilket eliminerar transmissionen och de 

hydrauliska kopplingarna som används i konventionella fordon.

Elektromobilitet för alla

Grundläggande koncept 

- AC - Växelström - växelström;

- DC – Likström - likström;

- uttag - används för att ansluta kontakten i laddstationen;

- stickpropp med kablar – för anslutning av elfordon direkt  

till stationen;

- inloppsuttag – laddningsuttag som sitter i bilen;

- Typ-1 – (amerikanska och asiatiska standarder);

- Typ-2 – (europeisk standard);

- CCS, CCS-2 - Kombinerat laddningssystem - kombinerat system 

plug-in (europeisk standard) som låter dig ladda fordonet med el 

konstant DC;

- CHAdeMO – snabbladdningsstandard (asiatisk standard) likström DC;

- OCPP - Open Charge Point Protocol: protokoll med öppen källkod för 

kommunikation mellan laddpunkten och systemet operatör;

- EVB - stationär laddstation för elfordon;

- CP - Control Pilot: namn som används för plug-in kontakten / 

ledningen genom vilken kommunikationsinformationen överförs;

- PP-Proximity Pilot: kontakt för inställning av tillåten strömtäthet 

laddningskabel och aktivering av fordonets motorlås (till körde inte 

iväg under laddning);

- IC-CPD - In-Cable-Control and Protective Device  (inbyggd i kabeln 

kontroll- och skyddssystem);

- V2G – stationsfunktionalitet som möjliggör energiöverföring lagras  

i batterier för elnätet;

- V2V –  funktionalitet som möjliggör överföring av insamlad energi  

i batterier till ett annat fordon.
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TYPER AV UTTAG

Laddningssystem

- laddsystem nivå 1 – laddeffekt 3,7 kW, fordonet laddas med en 

enfasström på 16A, spänning 230V, ingen kommunikation mellan 

fordon och laddpunkt, laddning sker via AC/DC-omvandlaren 

installerad i fordonet; 

- nivå 2 laddningssystem – 3,7 kW laddningseffekt, fordonet laddas 

med en enfasström på 16A, spänning på 230V, extra kabelskydd via 

IC-CPD, laddning sker via en AC/DC-omvandlare installerad i fordonet;

- nivå 3 laddsystem 

a) variant a - laddeffekt 7,3-43 kW, fordonet laddas med enfas 

eller trefas ström upp till 63A, spänning 230V eller 400V, stationen 

kommunicerar med fordonet, stationen är utrustad med uttag;

b) variant b -  laddeffekt 7,3-43 kW, fordonet laddas med enfas 

eller trefas ström upp till 63A, spänning 230V eller 400V, stationen 

kommunicerar med fordonet, stationen är utrustad med en stickpropp 

med en kabel; Laddningen sker via en AC/DC-omvandlare installerad 

i fordonet;

- nivå 4 laddningssystem – laddningseffekt 22-50 (150) kW, 

fordonet laddas med likström upp till 125A (250), spänning justerbar  

i området 50-500V, stationen kommunicerar med fordonet, stationen 

är utrustad med en stickpropp med en kabel. DC-laddning sker via 

AC/DC-omvandlaren som finns i laddstationen. Antalet och effekten 

av omvandlare som används i DC-stationen bestämmer stationens 

maximala effekt och laddningstiden för elfordon. EVB max DC och 

EVB max Advert DC-stationerna, vad gäller CHAdeMO-kontakter, är 

kompatibla med V2G-funktionaliteten. 

Flera pluggstandarder används i EVB-laddstationer.

Plugg typ 1  Kontakten ger endast växelström (AC) en fas. Den möjliggör 

laddning med effekter på 7,3 kW. Begagnade i laddningssystemet 

nivå 3, enligt standarden: SAE J1772.

Typ 2-kontakt  Kontakten levererar endast växelström (AC) enfas 

230V eller trefas 400V. Låter dig ladda med krafter från 7,3 kW till 

43 kW. Används i nivåladdningssystemet ,3-4, enligt standarden: IEC 

62196-2.

Typ 2-uttag Uttaget ger endast växelström (AC) enfas 230V eller 

trefas 400V. Det tillåter laddning med effekter från 7,3 kW till 43 kW.
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EV
B Introduktion till elektromobilitet

CCS Type-2-kontakt Pluggen levererar endast likström (DC) med 

en spänning i intervallet 50V-500V. Låter dig ladda med krafter från 

20 kW till 50 kW. Används i laddningssystem 4, enl standarder:  

IEC 62196-3.

CHAdeMO-kontakt  Kontakten levererar endast likström (DC) med 

en spänning i intervallet 50V-500V. Låter dig ladda med krafter från 

20 kW till 50 kW. Används i laddningssystem 4, enl standarder:  

JEVS G105.

Laddningstid 

Laddningstiderna för elfordon varierar och beror på flera faktorer.

AC-laddning vid en laddstation;

- kapaciteten för batterierna installerade i elfordonet (1) (kWh);

- ström till den inbyggda AC/DC-omvandlaren i ett elektriskt  

fordon (2) (kW);

- effekt tillgänglig vid laddpunkten i stationen (3) (kW);

- typ av stickpropp eller uttag (typ1, typ2) i laddstationen (4).  

Laddning vid en DC-laddningsstation.

Laddning vid en DC-laddningsstation;

- kapaciteten för batterierna installerade i elfordonet (1) (kWh);

- maximal tillåten DC-laddningseffekt (2) (kW);

- AC/DC-omvandlarström installerad i laddstationen (3) (kW);

- typ av kontakt (CCS2, CHAdeMO) i laddstationen (4).

Genom att känna till ovanstående parametrar kan du välja lämplig 

station ladda och bestämma laddningstiden.

AC-laddning - Tabell 1

LADDNINGSTID
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El fordon  Laddnings station

Laddningstid
med växelström ** 

min

Rekommenderad 
stationsmodell

EVB max DC-laddning

Kapacitet
batteri kWh*

Kraft
omvandlare 
AC/DC kW

Kraft  
laddningpunkt  

kW

Typ
pluggar /

uttag

1 2 3 4

12 2,3 3,7 Typ1 300

EVB Wallbox Nano AC, EVB 
e-wall, EVB Wallbox 1M AC, 

EVB Wallbox 2M AC,  
EVB 1M AC, EVB 2M AC, 

EVB Advert AC

33 11 11 Typ2 180

43 11 11 Typ2 234

60 11 11 Typ2 327

75 16,4 22 Typ2 274

95 22 22 Typ2 260
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* den vanligaste på grundval av den tekniska specifikationen 

elfordonstillverkare.

** utan att ta hänsyn till andra faktorer (t.ex. temperatur), upp till 

100% batterikapacitet

*** 0 % till 80 % batterikapacitet. Vägledande värden.

Oavsätt av ladnings typ AC/DC när bateritemperatur blir för hög 

minskar laddstationen strömmen till bilen.

El fordon Laddnings station

Laddningstid
med likström *** min

Rekommenderad 
stationsmodell

EVB max DC-laddning 

Kapacitet
kWh

Maximal
godtagbar DC 

laddningseffekt

Givareffekt
AC/DC punkt

laddar kW

Typ
stickproppar / uttag

1 2 3 4

12 20 25 CCS2/CHAdeMO 30

EVB e-wall, EVB max DC, 
EVB max Advert DC

33 50 50 CCS2/CHAdeMO 39

43 50 50 CCS2/CHAdeMO 51

60 100 100 CCS2 36

75 100 100 CCS2 45

75 150 150 CCS2 30

95 150 150 CCS2 38

DC-laddning - Tabell 2

AC-laddning - Tabell 1
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EVB är en serie moderna och innovativa laddstationer för elfordon. 

Stationerna tillverkas helt i Polen och är ett utmärkt alternativ 

till stationer från utländska producenter. EVB-laddningsstationer 

kännetecknas av hög hållbarhet och kvalitet på utförande, vänlig 

design, tillgången på många konfigurationer och en garanti för säkerhet 

vid användning. EVB-stationer uppfyller alla lagkrav som följer lagen 

om elmobilitet och alternativa bränslen och föreskrifter till ovan 

nämnda lag. Stationerna är också tillverkade i enlighet med gällande 

polska och europeiska standarder. EVB-stationer är en oumbärlig 

del av alla privata eller offentliga laddningsnätverk. PRE Edward Biel 

laddstationer möjliggör hantering, åtkomstkontroll, dataöverföring, 

fakturering och rapportering av laddningstjänster. Stationerna är 

utrustade med ett lokalt eller fjärrstyrt infrastrukturhanteringssystem 

för laddning i enlighet med tillämpliga lagkrav och allmänt tillgängliga 

kommunikationsprotokoll. Systemet gör det möjligt för ägare 

och förvaltare att hantera laddinfrastrukturen. Den tillgängliga 

applikationen ger enkel åtkomst till stationen och laddningstjänster 

för elfordonsanvändare.

Stationsstrukturer är gjorda i REM2-teknik. Denna teknik gör det möjligt 

att tillverka ett metallhus i skyddsklass II. Tillverkarens erbjudande 

inkluderar AC-laddningsstationer med en effekt på upp till 44 kW och 

BESKRIVNING-VARFÖR EVB-STATIONER?

DC-laddning med en effekt på upp till 150 kW. Varje laddningspunkt 

fungerar självständigt och har en separat energiförbrukningsmätare. 

Dessutom finns en smidig energireglering och ett dynamiskt 

styrsystem för varje laddpunkt. Stationerna kan ha ett mätfack för 

installation av en mätare för avräkning hos energioperatören. Alla 

tillverkade stationer kan utrustas med ytterligare element, inklusive: 

en GPS-lokalisering, övervakning, en multimediaskärm för visning 

av reklaminnehåll eller en wifi-punkt. Stationsutrustningen som 

används eliminerar behovet av att installera ytterligare ett ställverk 

eller skyddsskåp framför stationen. Stationshuset är tillverkat av 

mycket slitstarkt, lätt och icke-korrosivt aluminium täckt med ett 

lager elektrostatisk lack. På framsidan/baksidan av höljet användes 

ett säkerhetshärdat glas, med möjlighet att täcka med individuell 

grafik. Alla stationer är utrustade med stationskyl- och värmesystem 

som effektivt stabiliserar temperaturen inne i stationen. PRE Edward 

Biel producerar också EVB Inbox-inlägg för laddning av „små 

elektromobilitet” och multimediaenheter. De skapade produkterna 

och stationslösningarna har en bred applikationsprofil. Under 

arbetet med nya lösningar skapades EVB e-wall AC-laddstationerna 

monterade i väggen, vilket gör den enklare att använda och låter dig 

behålla fasadens estetiska utseende.
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EV
B Elektromobilitet

EVB-laddstationen för elbilar  är en helt modern och innovativ enhet, som möjliggör laddning av fordon och drift av ett fullständigt 

laddningssystem. Alla laddstationer är producerade till 100% i våran fabrik Pre Biel. 

Klassificering efter laddningseffekt:

- laddningspunkt med normal effekt - från 3,7 kW till 22 kW;

- hög effekt laddningspunkt - från 22 kW till 150 kW.

EVB-LADDSTATIONSKONFIGURATIONER TILLGÄNGLIGA

 Stationstyp
Landningsplat-

ser AC

Laddningskraft 

AC (kW)

Max antal 

landningsplatser

DC

Max kraft 

laddningskraft 

per 

ladningsplats  

DC-laddning 

(kW)

Total kraft

station (kW)**

Tillgängligt

typer

av uttag

Kommunikation*** Skärm (tum)
Montiering 

alternative

EVB Wallbox 

Nano AC
1 3,7-22 22 typ1/typ2  ingen  ingen hängande

EVB Wallbox 

1M AC
1 3,7-43 43 Typ1/typ2 1.6/2.0, RFIDSCOS opcja, 10 cali hängande

EVB Wallbox 

2M AC
2-4 3,7-22(43) 86 Typ1/typ2 1.6/2.0, RFIDSCOS opcja, 10 cali hängande

EVB e-wall AC 1 3,7-22 22 typ1/typ2 Wifi,1.6/2.0  ingen
monterad inne 

väggen 

EVB 1M AC 1 3,7-43 43 Typ1/typ2
Wifi, 1.6/2.0, 

RFIDSCOS
 ingen  fristående

EVB 2M AC 2-4 3,7-22(43) 86 Typ1/typ2
Wifi, 1.6/2.0, 

RFIDSCOS
opcja, 10 cali  fristående

EVB 2M SLIM 

AC
2 3,7-22(43) 43 typ1/typ2 1.6/2.0, RFIDSCOS opcja, 7-10 cali  fristående

EVB Advert AC 2-4 3,7-22(43) 86 Typ1/typ2 1.6/2.0, RFIDSCOS
opcja, 10 cal

55-75 cali
 fristående

EVB DC 1 15 1 15 15
CCS2, 

CHAdeMO
 ingen 7 mobil

EVB Wallbox 

DC
3 30 2 30 30

CCS2, 

CHAdeMO, typ2
1.6/2.0 10

hängande/ 

fristående

EVB max DC 1-2 11-43 2 100 250

CCS2, 

CHAdeMO, 

Typ1/typ2

1.6/2.0 10 cali  fristående

** - stationens effekt tar inte hänsyn till de egna behoven, ytterligare 1-2 kW.
*** 1.6 / 2.0 - standardapplikation OCPP 1.6 / 2.0, RFIDSCOS - RFID Smart Control OS.

Laddstationer för elfordon
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Varje laddningspunkt har ett dynamiskt kontrollsystem för laddström. AC- laddstationer har ett system som styr den maximala strömmen 

beroende på fordonstyp. DC-stationer har i sin tur spännings- och strömreglering vid utgången av likriktarsystemet, som låter dig ladda elbilar 

på ett säkert sätt. Mycket uppmärksamhet har ägnats åt själva laddningsprocessen. 

För att avsluta laddningen behöver du bara öppna din bil med fjärrkontrollen. Enkelt eller hur! Detta allt tack vare automatiskt låsta uttag 

och pluggar, som gör det enkelt att börja laddaa utan inblandning av tredje part. En automatisk upplåsning sker vid strömavbrott. Yttyligare 

säkerhetsåtgärder så som säkerhetsbrytare, överspänningsskydd, jordfelsbryttare Typ B, termiskbrytare. 

Nödstoppsbrytare som omedelbart kopplar bort strömförsörjningen i stationen EVB max installerades på sidan av laddstation. Beroende på 

enhetens konfiguration är stationerna utrustade med en upplyst bruksanvisning. En sådan intuitiv instruktion finns på frontpanel, display eller 

en 7-10,2 tums LCD-färgpekskärm.

Att slå på stationens laddningssystem är mycket enkelt. Så här 

laddar du din bil:

- sätt i kontakten i uttaget för att starta automatisk drift

fordonsladdning (obegränsad),

- använd ett RFID-kort eller en applikation,

- använd koden som visas på pekskärmen,

- betala med ett betalkort i den installerade betalterminalen 

eller använd ett RFID-kort tillsammans med programvara för 

användarredovisning och implementera nya användare. 

EVB elbils laddstation uppfyller kundernas förväntningar, möjliggör 

även utskrift av kvitto på plats eller skicka till användarens 

e-postadress. Dessutom har vi förenklat kommunikationen genom 

kompatibilitet, mellan andra enheter som Android eller iOS och 

genom att installera tre portar: LAN och GPRS / 3G / 4G-modem. 

Tänk om det blir tillfälig brist på el? Laddstationer ger möjlighet 

till fjällstyrd effekt begränsning samt tillåter övervakning/mättning 

av använd enegi för varje laddpunkt i realtid och skickar data till 

laddstationens operatör. 

Därför, när det inte finns något energiflöde, kommer kunder inte att 

känna av besvär. Stationerna är utrustade  i styrenheter som stödjer 

opperatorens centrala system med OCPP 1.6/2.0- protokoll att 

stödja det centrala systemet för ev operatören användes OCPP 1.6 

/ 2.0-protokollet. 

Installerad programvara hos operatären låter denne ställa olika 

avgiftsatser för RFID kort och Smart system Kontroll via App.

ANVÄNDARVÄNLIG EVB

OMKOPPLING, KOMMUNIKATION OCH HANTERING AV LADDSTATIONEN
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Stacje EVB firmy PRE Edward Biel jako jedyne dostępne obecnie na polskim 

rynku, na życzenie klienta, mogą być wyposażone w dodatkowy układ 

pomiarowo-rozliczeniowy dla operatora OSD lub dla sprzedawcy energii. 

Jest to o tyle komfortowe rozwiązanie, że nie ma dodatkowej potrzeby 

zabudowywania oddzielnych układów złączowo-pomiarowych przy stacji 

ładowania samochodów elektrycznych. Nasze układy pomiarowe są 

wykonywane zgodnie ze standardami technicznymi dystrybutora.

PRE Edward Biel w swojej ofercie produkcyjnej posiada również tillbehör oraz elementy montieringowe dedykowane specjalnie dla stacji 

ładowania EVB. Są to między innymi: betonowe fundamenty prefabrykowane FB100, kable ładujące, pionowe oraz poziome słupki i bariery 

ochronne SO oraz dedykowane konstrukcje montieringowe FA dla stacji Wallbox.

Elektromobilitet EVB to urządzenia modułowe z możliwością ciągłej rozbudowy  o dodatkowe funkcje. Z powodzeniem można doposażyć 

podstawowe stacje w lokalizator GPS, szerokokątną kamerę bezpieczeństwa, ekrany multimedialne LCD przeznaczone do wyświetlania treści 

reklamowych, banner CityLight , punkty dostępu hotspot WiFi, czy bardzo ważną, komunikację z numerem alarmowym 112. Stacje ładowania 

samochodów elektrycznych EVB to niezwykle ciekawa propozycja na rynku e-mobility, który wprowadza w naszym kraju oraz w całej Europie 

daleko idące zmiany elektryfikacji sektora motoryzacyjnego.

UKŁAD POMIAROWO-ROZLICZENIOWY

TILLBEHÖR DO EVB

EVB UPGRADE
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Våra laddstationer  
är främtidssäkra  

redan idag.
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EV
B ElektromobilitetEVB Wallbox Nano AC

- aluminium (standard) i skyddsklass I;
- framsidan av stationen är gjord av en mycket hållbar plast, Solid Surface-
typ, 5-6 mm tjock, täckt med folie eller screentryck (valfri grafik);
- Universalavstånd mellan hål på baksidan möjliggör snabb och enkel 
installation på en vägg eller stolpe;
- färg på huset: RAL 7016

Strömförsörjning:
- lägre; Stationsanslutningsplintar från 6 till 10 mm2

Punktladdningseffekt:
- 3,7 kW;
- 7,4 kW; 
- 11 kW; 
- 22 kW;
AC-laddning.

Laddningspunktsanslutningar: 
Max 1 laddningspunkt:
- AC typ 2-uttag med lock;
- AC typ 2-kontakt med rak kabel, 4,8 m lång - tillval mot extra kostnad;
- AC-kontakt typ 2 med spiralkabel, längd 4,8 m - tillval mot extra kostnad.

Grundläggande utrustning: 
- typ 2-uttag med lock;
- överströmsskydd av typ B anpassat till belastningen;
- 4P kontaktor;
- EVSE laddningsprocesskontroll.

För att säkerställa selektiviteten hos den elektriska installationskretsen 
och full driftsäkerhet för transformatorstationen, bör den elektriska 
kretsen vara utrustad med modulära apparater: 

De minsta stationerna i vårt utbud. Effektval i intervallet 3,7 till 22 kW 
i en- och trefasversion i vårt utbud. Perfekt för privat bruk i småhus 
eller parkeringsplatser i flerfamiljshus

ANVÄNDNING

ALLMÄNT OM-EVB STATION

Wallbox Nano AC är en liten inomhus/utomhus enkelstation 
utrustad med ett uttag eller en typ 2-kontakt, väggmonterad eller 
för montering på en dedikerad stolpe. Framsidan av stationen är 
gjord av Solid Surface® med hög motståndskraft mot miljö- och 
mekaniska skador. 

Kan väljas med egen branding. Stationen gör det möjligt att 
balansera kraften i hela byggnaden så att maximal effekt överlåts 
till laddning när efterfrågan på kraft i lägenheterna minskar.  

•  Effekt från 3,7 till 22 kW;
•  3 varianter av typ 2-kontakten;
• Möjlighet att balansera kraften i stationen med kraften  
i anläggningen.

UTRUSTNING

REM 2
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- säkringsbrytare; 
- överspänningsavledare:

Utrustningsalternativ mot extra kostnad:
- RCD typ A eller typ B;
- 4,8 m rak/lindad kabel med typ 2-kontakt
- aktivering med RFID-kort eller nyckel;
- väggmonterad skyddsbarriär
- 1,6 m parkeringsavskiljare
- 2 m nätsladd med en 16 / 32A 3P + N + PE-kontakt
- väggfäste för att linda kabeln

Laddningssignalering*:
- aktiva lysdioder (RGB) som visar individuella laddningstillstånd.

Startar laddning:
- plugg & ladda;
- RFID-kort / tagg;
- nyckel.

Kommunikation:
- nej.

Multimedia:
- nej.
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- stål i skyddsklass I (standard) eller II;
- aluminium i skyddsklass I (standard) eller II;
- valfri färg på huset;
- framsidan av stationen är gjord av en höghållfast 5-6 mm tjock 
plastplatta, täckt med folie eller screentryck (valfri grafik);
- Universalavstånd mellan hål på baksidan möjliggör snabb och enkel 
installation på en vägg eller stolpe;

Strömförsörjning:
- underifrån; 
- ovanifrån; 
- bakifrån.
Stationsanslutningsplintar upp till 10 mm2.

Punktladdningseffekt:
- 3,7 kW;
- 7,4 kW;
- 11 kW;
- 18 kW;
- 22 kW.
AC-laddning.

Laddningspunktsanslutningar: 
Max 1 laddningspunkt:
- AC typ 2-uttag med lock;
- typ 2 eller typ 1 kontakt;
- automatisk låsning av kontakten i uttaget**   
Laddkabellängd upp till 4,8 m:
- lindad eller rak kabel

Tillgänglig utrustning*: 
- typ 2-uttag med lock;
- en typ 2- eller typ 1-kontakt;
- rak eller lindad kabel

1M
 A

C 

EVB Wallbox 1M AC 

Inomhus och utomhusparkeringar; kommersiella anläggningar, 
kommersiella anläggningar, flerfamiljsanläggningar, privata garage, 
hemparkeringsplatser, industrianläggningar.

ANVÄNDNING

ALLMÄNT OM-EVB STATION

Wallbox1M AC är en liten inomhus/utomhus enstationsstation 
utrustad med ett uttag eller stickpropp med en rak eller 
spiralkabel upp till 4,8 m lång, väggmonterad eller för montering 
på en dedikerad stolpe. 

Designad för snabbladdning med effekt: 3,7 kW 7,4 kW, 11 KW, 18 
kW och 22 kW med växelström

UTRUSTNING

REM 2
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- RCD typ A eller B jordfelsbrytare;
- överströmsskydd av typ B;
- 4P kontaktor;
- EVSE laddningsprocesskontroller;
- energimätare;
- MID ModBUS energimätare
- överspänningsavledare typ 2;
- kommunikationsmodem;
- 7 tums skärm.

Extra utrustning:
- fristående stolpe
- betonggolvskiva
- väggmonterad skyddsbarriär
- 1,6 m parkeringsavskiljare
- överspänningsavledare typ 2
- RFID-kortläsare + 5 kort
- RFID-kortläsare för operatörskort
- 2 m nätsladd med en 16 / 32A 3P + N + PE-kontakt
- termostat med 15W värmare
- väggfäste för att linda kabeln
- plugg typ1 istället för typ2
- ytterligare 12 månaders garanti

Laddningssignalering*:
- aktiva lysdioder (RGB) som visar individuella laddningstillstånd
- TFT 7 ”HB HDMI-skärm som visar laddningsprocessen.

Startar laddning:
- plugg & ladda;
- nyckel
- RFID-kort / PIN-kod;
- fjärrkontroll;
- mobil / operatörsapplikation

Kommunikation:
- LAN / GPRS / 3G / 4G-modem;
- OCPP 1.6 J-SON-protokoll (modem, central kommunikationskontroller) 
SIM-kort på operatörens sida;
- mobilapplikation, stationshanteringssystem 
- separat erbjudande; 
Stationen har tillgång genom att göra API:et tillgängligt

Multimedia:
- nej.
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TEKNISKA PARAMETRAR

Strömsladd [mm2] upp till 10 mm2

Typ av strömförsörjning 1xL+N+PE / 3xL+N+PE

Nätverkstyp TN-S, TNC-S, TT

Märkdriftspänning [V] (+/- 10%) 230/400

Nominell isolationsspänning [V] 500/690

Frekvens [Hz] 50/60

Överspänningsmotståndsspänning [kV] 8

Strömanslutning effekt [kW] 22

Anslutningsström [A] 32

Tekniska parametrar för laddningspunkten

Typ av slot Typ-2

Pluggtyp Typ-2, typ-1

Laddkabelns längd [m] 4,8

Spänning [V] 230/400

Laddpunktsström [A] AC upp till 32

Laddpunktseffekt  [kW] AC upp till 22

Stationens nominella effekt [kW] AC upp till 22

Tekniska parametrar för konstruktion av laddbox

Dimensionera höjd/bredd/djup (+/-5mm) 500/345/166

Material stål, aluminium

Skyddsklass I/II

Säkerhetsnivå ip klass IP/IK 54/10

Vikt [kg] 3-16

Arbetstemperatur [st.C] -30 do +55

Fuktighet [%] 95

Ljudnivå [dB] <10
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2M
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C

EVB Wallbox 2M AC

Inomhus och utomhusparkeringar; kommersiella anläggningar, 
kommersiella anläggningar, flerfamiljsanläggningar, privata garage, 
hemparkeringsplatser, industrianläggningar.

ANVÄNDNING

ALLMÄNT OM-EVB STATION

EVB Wallbox 2M AC är en liten inomhus/utomhus tvåstationsstation 
utrustad med uttag eller stickproppar med raka eller spirala kablar 
upp till 4,8 m långa, väggmonterad eller monterad på en dedikerad 
stolpe. 

Designad för snabbladdning med effekten 7,4 kW, 11 KW, 18 kW och 
22 kW med växelström för varje station.

- stål i skyddsklass I (standard) eller II;
 - aluminium i skyddsklass I (standard) eller II;
 - valfri färg på huset;
- framsidan av stationen är gjord av en höghållfast 5-6 mm tjock 
plastplatta, täckt med folie eller screentryck (valfri grafik)
 - Universellt mellanrum av hål på baksidan möjliggör snabb och 
enkel installation på en vägg eller en stolpe.

Strömförsörjning:
 - lägre
 - övre
 - tillbaka;
Stationsanslutningsplintar upp till 35 mm2.

Laddningspunkter:  
- AC typ 2-uttag med lock;
- typ 2 eller typ 1 kontakt;
- automatisk låsning av stickkontakten i uttaget.

Laddkabellängd upp till 4,8 m:
 - lindad eller rak kabel.

tillgänglig uttrusning*:
- typ 2-uttag med lock;
 - en typ 2- eller typ 1-kontakt;
 - rak eller lindad kabel;
 - RCD typ A eller B jordfelsbrytare;
 - överströmsskydd av typ B;
 - 4P kontaktor;
 - EVSE laddningsprocesskontroller;
 - energimätare;
 - MID ModBUS energimätare;
 - överspänningsavledare typ 2;
 - kommunikationsmodem;
 - 7 tums skärm.

Extra utrustning:
- fristående stolpe,
 - betongplatta,
 - väggmonterad skyddsbarriär
- 1,6 m parkeringsavskiljare
 - överspänningsavledare typ 2,
 - RFID-kortläsare + 5 kort,
- RFID-kortläsare för operatörskort
 - 2 m nätsladd med 16 / 32A 3P + N + PE-kontakt,
- termostat med 15W värmare,
 - väggfäste för att linda kabeln
 - plugg typ1 istället för typ2,
 - ytterligare 12 månaders garanti

Laddningssignalering*:
- aktiva lysdioder (RGB) som visar individuella laddningstillstånd;
- TFT 7 ”HB HDMI-skärm som visar laddningsprocessen.

UTRUSTNINGREM 2
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Strömsladd [mm2] upp till 35 mm2

Typ av strömförsörjning 1xL+N+PE / 
3xL+N+PE

Nätverkstyp TN-S, TNC-S, TT

Märkdriftspänning [V] (+/- 10%) 230/400

Nominell isolationsspänning [V] 500/690

Frekvens [Hz] 50/60

Överspänningsmotståndsspänning [kV] 8

Strömanslutning effekt [kW] 44

Anslutningsström [A] 63

Tekniska parametrar för laddningspunkten

Typ av slot Typ-2

Pluggtyp Typ-2, typ-1

Laddkabelns längd [m] 4,8

Spänning [V] 230/400

Laddpunktsström [A] AC upp till 32

Laddpunktseffekt  [kW] AC upp till 22

Stationens nominella effekt [kW] AC upp till 63

Tekniska parametrar för konstruktion av laddbox

Dimensionera höjd/bredd/djup (+/-5mm) Q3: 525/505/180

Material stål, aluminium

Skyddsklass I/II

Säkerhetsnivå ip klass IP/IK 54/10

Vikt [kg] 6-21

Arbetstemperatur [st.C] -30 do +55

Fuktighet [%] 95

Ljudnivå [dB] <10

Startar laddning: 
- plugg & ladda;
 - nyckel;
 - RFID-kort / PIN-kod;
 - fjärrkontroll;
 - mobil / operatörsapplikation

Kommunikation:
- LAN / GPRS / 3G / 4G-modem;
 - OCPP 1.6 J-SON-protokoll (modem, central kommunikationskontroller) 
SIM-kort på operatörens sida;
 - mobilapplikation, stationshanteringssystem - separat erbjudande;

Hanteringsplattform: RFID Smart Control OS, OCPP 1.6 J-SON-protokoll 
med Aurora OS (mobilapplikation, stationshanteringssystem). Stationen 
har tillgång genom att göra API:et tillgängligt. 

Multimedia: 
- nej.
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- aluminium (infällt) i skyddsklass I;
- framsidan av stationen gjord av 5-6 mm tjockt härdat glas, täckt med 
folie eller screentryck (valfri grafik);
- universellt mellanrum av hål på baksidan möjliggör snabb och enkel 
installation i väggen.

Strömförsörjning:
- botten;
- övre
Stationsanslutningsplintar från 6 till 10 mm2.

Punktladdningseffekt: 
- 3,7 kW;
- 7,4 kW;
- 11 kW;
- 22 kW;
AC-laddning.

Laddningspunktsanslutningar: 
Max 1 laddningspunkt:
- typ-2 AC-uttag med lock;
- AC typ 2-kontakt med rak kabel, längd 4,8 m.

Grundläggande utrustning:
- typ-2-uttag med klaff, typ-2-kontakt med rak kabel, typ-2-kontakt med 
spiralkabel;
- MCB typ B överströmsskydd;
- 4P kontaktor;
- EVSE laddningsprocesskontroll

För att säkerställa selektiviteten hos den elektriska installationskretsen 
och stationens fulla driftsäkerhet, bör den elektriska kretsen vara utrustad 
med modulära apparater:
- brytsäkring;
- överspänningsavledare.
Ovanstående delar ingår inte i stationsutrustningen.

Utrustningsalternativ mot extra kostnad:
- RCD typ A eller typ B,
- aktivering med RFID-kort,
- WIFI-kontroll,
- LTE-modem för kommunikation,
- MID energimätare,
- överspänningsavledare,
- väggmonterad skyddsbarriär,
- 1,6 m parkeringsavskiljare,
- väggfäste för att linda kabeln,
- ytterligare garanti i ytterligare 12 månader.

EV
B ElektromobilitetEVB e-wall AC

EVB e-väggstationer är en idealisk lösning för nybyggda en- och 
flerfamiljshus. Stationerna är monterade i väggen, vilket avsevärt underlättar 
användningen och låter dig behålla fasadens estetiska utseende

ANVÄNDNING

ALLMÄNT OM-EVB STATION

EVB e-wall är en liten inomhus/utomhus enstationsstation utrustad 
med ett typ 2-uttag eller stickpropp, monterad i väggen. Designad för 
snabbladdning med effekt: 

3,7 kW, 7,4 kW, 11 kW, 22 kW med växelström. 

Effektval i intervallet från 3,7 till 22 kW i en- och trefasversioner.

Framsidan av stationen är gjord av mycket estetiskt härdat glas 
målat i två nyanser; Velvet Black - svart och vit Harmony - vit. Ytan är 
mycket motståndskraftig mot skador

UTRUSTNINGREM 2
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Laddningssignalering*: 
- aktiva lysdioder (RGB) som visar individuella laddningstillstånd.

Startar laddning:
- plugga och ladda;
 - RFID-kort;
 - WiFi;
 - OCPP mobilapplikation.

Kommunikation: 
- LAN, WiFi, OCPP 1.6;

Multimedia
- nej.

TEKNISKA PARAMETRAR

Strömsladd [mm2] upp till 6-10 mm2

Typ av strömförsörjning 1xP+N+PE (1-fa-
zowe)

Nätverkstyp 3xP+N+PE (3-fa-
zowe)

Märkdriftspänning [V] (+/- 10%) TN-S, TNC-S, TT

Nominell isolationsspänning [V] 230/400

Frekvens [Hz] 500/690

Överspänningsmotståndsspänning [kV] 50/60

Strömanslutning effekt [kW] 3,7-22

Anslutningsström [A] upp till 32

Tekniska parametrar för laddningspunkten

Typ av slot Typ-2

Pluggtyp Typ-2

Laddkabelns längd [m] 230/400

Spänning [V] upp till 32

Laddpunktsström [A] AC 3,7-22

Laddpunktseffekt  [kW] AC upp till 22

Tekniska parametrar för konstruktion av laddbox

Dimensionera höjd/bredd/djup (+/-5mm) 360/260/118

Material Aluminium

Skyddsklass I

Säkerhetsnivå ip klass IP/IK 54/10

Vikt [kg] 3-9

Arbetstemperatur [st.C] -30 do +55

Fuktighet [%] 95

Ljudnivå [dB] <10
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1M
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C

EVB 1M AC

stationen är designad för installation i allmänna utrymmen platser, 
inklusive: gator, stadsparkeringar, utomhusparkeringar, kommersiella 
eller flerfamiljsbyggnader.

ANVÄNDNING

ALLMÄNT OM-EVB STATION

Laddstationen EVB 1M AC är en fristående station med en laddpunkt. 
Den laddningspunkten som medföljer typ2-uttag eller en typ1- eller typ2-
kontakt med kabellängd 5 meter. Standardkraft variera från 3,7 kW till 43 
kW. EVB 1M AC-stationen kännetecknas av hög kvalitet och vallfri design. 

EVB 1M-stationen tack vare sin lilla storlek är lämplig för användning på 
platser där endast en parkeringsplats för laddning av elbil är tillgänglig. 
Höljet till EVB 1M AC-stationen är tillverkat av aluminium och belagd med 
olikfärgad lack eller en speciell folie täckt med grafik, utförs individuellt 
varje gång. Enkel stationshantering görs med RFID-kort, en nyckel eller 
en mobil app som förbinder användaren med stationen och operatörens 
system som infrastrukturförvaltare. EVB 1M AC-stationen är monterad 
på en tidigare inbäddad dedikerad betongplatta.

Huskonstruktion:
- stål, aluminium i skyddsklass I eller II (valfri färg). Härdat glas, 2-3 mm 
tjockt, är permanent inbäddat i den övre delen, tryckt eller täckt med folie 
(valfri grafik). Laddstolpen fäst direkt på betongplattan. 

Strömförsörjning: 
- lägre, 6-25 mm2 med AC 1F eller 3F.

Punktladdningseffekt: 

- 3,7 kW; 7,4 kW; 11 kW; 22 kW, 43 kW AC. 

Laddpunktskontakter: 
- max  1 laddningspunkt; typ 2 AC-uttag eller stickpropp med AC typ-2 eller 
typ-1-kontakt, laddningskabelns längd upp till 5 m, lindad eller rak kabel, 
plugglåsning i uttaget, automatisk låsning av stickkontakten i uttaget.

Utrustning: 
- mätning av energiförbrukning vid laddpunkten, överspänningsskyd, 
överströmsskydd, jordfelsbrytare, huvudströmbrytare. Eventuellt 
individuellt val av utrustning.

Laddningsindikering: 

- aktiva lysdioder (RGB) som visar individuella laddningstillstånd.

Multimedia: 
-  ingen.

Utrustning

REM 2
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 A

CTEKNISKA PARAMETRAR

Strömsladd [mm2] 6-25 mm2

Typ av strömförsörjning 1xL+N+PE, 3xL+N+PE

Nätverkstyp TN-S, TNC-S, TT

Märkdriftspänning [V] (+/- 10%) 400

Nominell isolationsspänning [V] 500/690

Frekvens [Hz] 50/60

Överspänningsmotståndsspänning [kV] 8

Strömanslutning effekt [kW] 46

Anslutningsström [A] 63

Tekniska parametrar för laddningspunkten

Typ av slot Typ-2, 230 V/16A

Pluggtyp Typ-2, typ-1

Laddkabelns längd [m] 4,8-5

Spänning [V] 230/400

Laddpunktsström [A] AC upp till 32

Laddpunktseffekt  [kW] AC upp till 22

Stationens nominella effekt [kW] AC upp till 43

Tekniska parametrar för konstruktion av laddbox

Dimensionera höjd/bredd/djup (+/-
5mm) 

1000-1200/200/200

Material Stål, aluminium

Skyddsklass I/II

Säkerhetsnivå ip klass IP/IK 54/10

Vikt [kg] 15-30 kg

Arbetstemperatur [st.C] -30 do +55

Fuktighet [%] 95

Ljudnivå [dB] <10

Tillgång: 
- öppna „slå på och ladda” - automatisk start av laddning, nyckel, knapp, 
RFID-kort, app.

Kommunikation: 

- LAN/GPRS/3G/5G.

Hanteringsplattform: 
- RFID Smart Control OS, OCPP 1.6 J-SON-protokoll med Aurora-system 
OS (mobilapplikation, stationshanteringssystem). Stationen har åtkomst 
genom att göra API:et tillgängligt. 

Multimedia: 

-  ingen.

Tillbehör: 
- FB betongplatta eller FB betongfundament, SO skyddsstolpe,  
SP parkeringsavskiljare, laddkablar. 
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EVB 2M AC

stationen är designad för installation på allmänt tillgängliga platser, 
t.ex. gator, stadsparkeringar, utomhusparkeringar, kommersiella eller 
flerfamiljshus.

ANVÄNDNING

ALLMÄNT OM-EVB STATION

Laddstationen EVB 2M AC är en fristående station, som är utrustad 
med min. med 2 laddpunkter. Varje laddningspunkt är utrustad med 
ett Type2-uttag eller en Type1- eller Type2-kontakt med en kabel 
upp till 5 meter lång. Uttag med stickpropp kan användas i alla 
konfigurationer.

Snabbladdningsstation. Spetsens standardeffekt beror på kraven 
och kan vara från 3,7 kW till 22 kW. Den totala maximala effekten för 
stationen är upp till 86 kW. EVB 2M-stationen kännetecknas av hög 
kvalitet, modern form och design, möjlighet att installera en OSD-
mätare inuti stationen utan att behöva installera ett extra skåp. Huset 
till EVB 2M AC-stationen är tillverkat av aluminium, täckt med en lack 
i olika färger eller en plast som garanterar skyddsklass II (REM2-
teknik), vilket garanterar säker användning.

Stationen styrs enkelt med RFID-kort, RFID Smart Control OS, en 
nyckel, en kod eller en applikation för en mobiltelefon som ansluter 
användaren till stationen och infrastrukturhanteringssystemet. 

EVB 2M AC-stationen är monterad på en tidigare inbäddad dedikerad 
platta eller betongfundament. Alla parametrar och utrustning väljs 
individuellt.

Huskonstruktion: stål, aluminium i skyddsklass I eller II (valfri färg) 
I främre och bakre delen, permanent inbäddat härdat glas, 5-6 mm 
tjockt, tryckt eller täckt med folie (valfri grafik). Höljet är monterat på en 
aluminiumpiedestal fäst på en platta eller betongfundament.

Strömförsörjning: 6-95 mm².

Punktladdningseffekt: 3,7 kW; 7,4 kW; 11 kW; 22 kW, 43 kW med växelström. 

Laddpunktskontakter: max 2 laddpunkter, AC typ-2-uttag, stickpropp med 
AC typ-2 eller typ-1-kontakt, laddkabellängd upp till 5 m, spiral eller rak 
kabel, låsning av kontakten i uttaget, automatisk låsning av kontakten  
i uttaget.

Utrustning: energiförbrukningsmätning vid varje laddningspunkt och/
faktureringsmätning i OSD-standarden, överspänning, överström, 
jordfelsskydd, huvudströmbrytare, ventilation och värme.

Laddningssignalering: lysdioder (RGB) som visar laddningens  
olika stadier. 

Gränssnitt: 8 eller 10 tums färgresistiv pekskärm med en upplösning på 
upp till 1280x800.

Åtkomst: öppna „attach and charge” - automatisk start av laddning, 
nyckel, knapp, kod, RFID-kort, applikation, betalkort, fingeravtryck.

Kommunikation: LAN/GPRS/3G/4G.

Hanteringsplattform: RFID Smart Control OS, OCPP 1.6 J-SON-protokoll 
med Aurora OS (mobilapplikation, stationshanteringssystem). Stationen 
har tillgång genom att göra API:et tillgängligt.

Multimedia: 10 tums pekskärm eller 15 tums skärm för visning av 
reklaminnehåll eller stationens bruksanvisning.

Ytterligare utrustning: GPS-locator, vidvinkelövervakningskamera, WIFI-
åtkomstpunkt, kommunikation med 112-nummer.

Tillbehör: FB betongplatta eller FB betongfundament, SO skyddsstolpe, 
SP parkeringsavskiljare, laddkablar. 

UTRUSTNING

REM 2
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Strömsladd [mm2] 6-95 mm2

Typ av strömförsörjning 3xL+N+PE

Nätverkstyp TN-S, TNC-S, TT

Märkdriftspänning [V] (+/- 10%) 400

Nominell isolationsspänning [V] 500/690

Frekvens [Hz] 50/60

Överspänningsmotståndsspänning [kV] 8

Strömanslutning effekt [kW] 46, 86

Anslutningsström [A] 63

Tekniska parametrar för laddningspunkten

Typ av slot Typ-2, 230 
V/16A

Pluggtyp Typ-2, typ-1

Laddkabelns längd [m] 4,8-5

Spänning [V] 230/400

Laddpunktsström [A] AC upp till  32

Laddpunktseffekt  [kW] AC upp till  22

Stationens nominella effekt [kW] AC upp till  44

Tekniska parametrar för konstruktion av laddbox

Dimensionera höjd/bredd/djup (+/-5mm) 1690/445/330

Material Stål, aluminium

Skyddsklass I/II

Säkerhetsnivå ip klass IP/IK 54/10

Vikt [kg] 35-50 

Arbetstemperatur [st.C] -30 do +55

Fuktighet [%] 95

Ljudnivå [dB] <10

TEKNISKA PARAMETRAR

1690 mm

445 mm330 mm
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Parkeringsplatser utomhus; kommersiella anläggningar, anläggningar, 
flerfamiljsanläggningar.

ANVÄNDNING

ALLMÄNT OM-EVB STATION

Laddstation (2 laddpunkter), för samtidig laddning, fristående, 
monterad på platta eller betongfundament.

Stål, aluminium, skyddsklass I eller II (valfri färg). I den främre delen, 
permanent inbäddat härdat glas, 5-6 mm tjockt, tryckt eller täckt med 
folie (valfri grafik). Huset är monterat på en aluminiumsockel.

Strömförsörjning: 
- underifrån;
Stationsanslutningsplintar från 10 till 95 mm2.
 

Laddningspunktsanslutningar: 
Max 2 laddningspunkter:
- AC typ 2-uttag med lock;
- typ 2 eller typ 1 kontakt;
- automatisk låsning av stickkontakten i uttaget.

 
Laddkabellängd upp till 4,8 m:

- lindad eller rak kabel;

Utrustning: 
- 2 x jordfelsbrytare typ A eller B jordfelsbrytare;
- 2 x MCB typ B överströmsskydd;
- 2 x 4P kontaktor;
- 2 x EVSE laddningsprocesskontroller;
- 2 x MID ModBUS energimätare;
- 2 x RFID-kortläsare;

- termostat med 15W värmare.

Extra utrustning: 
- betongplatta,
- betonggrund,
- fristående skyddsbarriär,
- 1,6 m parkeringsavskiljare,
- OSD-mätningssystem,
- överspänningsavledare typ 2, kod: AP OP TYP2;
- 10 tums HD-pekskärm, kod: ELCD10;
- RFID-kortläsare + 5 kort, kod: RFID19;

- RFID-kortläsare för operatörskort

UTRUSTNING

REM 2
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Strömsladd [mm2] 6-95 mm2

Typ av strömförsörjning 3xL+N+PE

Nätverkstyp TN-S, TNC-S, TT

Märkdriftspänning [V] (+/- 10%) 400

Nominell isolationsspänning [V] 500/690

Frekvens [Hz] 50/60

Överspänningsmotståndsspänning [kV] 8

Strömanslutning effekt [kW] 46

Anslutningsström [A] 63

Tekniska parametrar för laddningspunkten

Typ av slot Typ-2

Pluggtyp Typ-2, typ-1

Laddkabelns längd [m] 4,8-5

Spänning [V] 230/400

Laddpunktsström [A] AC upp till 32

Laddpunktseffekt  [kW] AC upp till 22

Stationens nominella effekt [kW] AC upp till 44

Tekniska parametrar för konstruktion av laddbox

Dimensionera höjd/bredd/djup (+/-5mm) 1200/360/180

Material stål, aluminium

Skyddsklass I/II

Säkerhetsnivå ip klass IP/IK 54-55/10

Vikt [kg] 85

Arbetstemperatur [st.C] -30 do +55

Fuktighet [%] 95

Ljudnivå [dB] <10

Laddningssignalering*:
 - aktiva lysdioder (RGB) som visar individuella laddningstillstånd;
 - TFT 10 ”HD HDMI-skärm som visar laddningsprocessen

Startar laddning: 
- plugg & ladda;
- RFID-kort;
- Operatörens RFID-kort
- RFID Smart Control OS-kort
- mobil / operatörsapplikation

Kommunikation:
- LAN / GPRS / 3G / 5G;
- OCPP 1.6 J-SON-protokoll (modem, central kommunikationskontroller) 
SIM-kort på operatörens sida;
- mobilapplikation, stationshanteringssystem - separat erbjudande;
Stationen har tillgång genom API**.

Multimedia: 
- nej.

TEKNISKA PARAMETRAR
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EVB Advert AC 

EVB max Advert DC-stationen är designad för installation på allmänt 
tillgängliga platser, inklusive: bensinstationer, parkeringsplatser 
vid motorvägar, gator, stadsparkeringar, utomhusparkeringar med 
kommersiella eller privata anläggningar. 

ANVÄNDNING

ALLMÄNT OM-EVB STATION

EVB Advert AC laddstation är en unik laddstation utrustad med upp 
till 4 laddpunkter. Varje laddningspunkt är utrustad med ett Type2-
uttag eller en Type1- eller Type2-kontakt med en kabel upp till 5 meter 
lång. Uttag med stickpropp kan användas i alla konfigurationer. 
Utomhusreklammedia byggs i EVB Advert AC-stationen. Stationen 
har multimediaskärmar som sträcker sig i storlek från 55 till 75 tum, 
som är elektroniska reklamplatser. Annonsutrymmet är placerat på 
båda sidor av elbilsladdaren på ett sådant sätt att användningen av 
kommersiella utrymmen maximeras

Genom att installera EVB Advert AC-stationen i allmänna 
platser, till exempel på trånga parkeringsplatser, livliga gator, kan 
reklambudskapet fritt och diskret tränga in i medvetandet hos 
konsumenter som har flera minuter ledig tid medan de laddar sin 
elbil. Ett reklambudskap placerat på en central, offentlig plats märks 
även av andra, potentiella mottagare, till exempel förbipasserande. 
Som en modulär station låter EVB Advert station dig fortfarande 
uppgradera med ytterligare funktioner, inklusive: en WiFi-punkt, som 
gör väntetiden för full laddning av bilen mer behaglig eller övervakning, 
för att garantera säkerheten.

Dessutom är strukturen av hela stationen gjord av högkvalitativa 
aluminiumprofiler. Element av härdat glas installerades också, vilket 
är ett utmärkt medium för alla arrangemang eller reklamklistermärken 
i stort format. Höljet är tillverkat av aluminium täckt med en lack i 
olika färger eller ett material som säkerställer skyddsklass II (REM2-
teknik), vilket garanterar säker användning.

Stationen kännetecknas av högkvalitativt utförande, modern form 
och valfri design, möjligheten att installera en OSD-mätare inuti 
stationen utan att behöva installera ett extra skåp. Standardkraft 
varerar från från 3,7 kW till 22 kW. Den totala maximala effekten 
för stationen är upp till 88kW. Stationen manövreras enkelt 
med RFID-kort, RFID Smart Control OS, en nyckel, en kod eller 
en applikation för en mobiltelefon som ansluter användaren till 
stationen och infrastrukturhanteringssystemet. EVB Advert AC-

stationen är monterad på en tidigare inbäddad dedikerad platta eller 
betongfundament. Alla parametrar och utrustning väljs individuellt.

Stål, aluminium i skyddsklass I eller II (valfri färg) I främre och bakre delen, 
permanent inbäddat härdat glas, 5-6 mm tjockt, tryckt eller täckt med 
folie (valfri grafik). Höljet är monterat på en aluminiumpiedestal fäst på 
en platta eller betongfundament.

Strömförsörjning: undrifrån, 6-95 mm². 

Punktladdningseffekt: 3,7 kW; 7,4 kW; 11 kW; 22 kW, 43 kW med växelström

Laddpunktskontakter: max 2 laddpunkter, AC typ-2-uttag, stickpropp 
med AC typ-2 eller typ-1-kontakt, laddkabellängd upp till 5 m, spiral eller 
rak kabel, automatisk låsning av kontakten i uttaget.

Utrustning: energiförbrukningsmätning vid varje laddningspunkt och/
eller faktureringsmätning i OSD-standarden, överspänning, överström, 
jordfelsskydd, huvudströmbrytare, ventilation och värme.

Laddningsindikering:  lysdioder (RGB) som visar de olika stadierna av 
laddningen, information på pekskärmspanelen 

Gränssnitt:  8 eller 10 tums färgresistiv pekskärm med en upplösning 
på upp till 1280x800.

UTRUSTNING

REM 2
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Strömsladd [mm2] 6-120 mm2

Typ av strömförsörjning 3xL+N+PE

Nätverkstyp TN-S, TNC-S, TT

Märkdriftspänning [V] (+/- 10%) 400

Nominell isolationsspänning [V] 500/690

Frekvens [Hz] 50/60

Överspänningsmotståndsspänning [kV] 8

Strömanslutning effekt [kW] 92

Anslutningsström [A] 125

Tekniska parametrar för laddningspunkten

Typ av slot Typ-2, 230 V/16A

Pluggtyp Typ-2, typ-1

Laddkabelns längd [m] 4,8-5

Spänning [V] 230/400

Laddpunktsström [A] AC upp till 32

Laddpunktseffekt  [kW] AC upp till 22

Stationens nominella effekt [kW] AC upp till 44, 88

Tekniska parametrar för konstruktion av laddbox

Dimensionera höjd/bredd/djup (+/-
5mm) 

2200/906/330

Material Stål, aluminium

Skyddsklass I/II

Säkerhetsnivå ip klass IP/IK 54/10

Vikt [kg] 500 

Arbetstemperatur [st.C] -30 do +55

Fuktighet [%] 95

Ljudnivå [dB] <10

TEKNISKA PARAMETRAR

Åtkomst: öppna „attach and charge” - automatisk start av laddning, 
nyckel, knapp, kod, RFID-kort, applikation, betalkort, fingeravtryck.

Kommunikation: LAN/GPRS/3G/5G.

Hanteringsplattform: RFID Smart Control OS, OCPP 1.6 J-SON-
protokoll med Aurora OS (mobilapplikation, stationshanteringssystem).  
Stationen har en API tillgänglig.  

Multimedia: utomhusskärm 55-75 tum (ensidig eller tvåsidig), 4H UHD 
3820x2160 med en plattform för hantering av reklaminnehåll på skärmen, 
upplyst stadsljus som ett extra reklammedium.

Ytterligare utrustning: GPS-locator, vidvinkelövervakningskamera, 
WIFI-åtkomstpunkt, kommunikation med 112, temperatursensor, 
fuktighetssensor, smogsensor.

Ytterligare alternativ för skärmhanteringssystemet: igenkänning av 
ålder och kön, analys av publikens demografi, testning av effektiviteten 
hos visade annonser, anpassning av meddelanden till mottagaren, 
mätning av visningstiden för annonser, bestämning av känslor som 
framkallats av kunder, igenkännande av produkter, rapportering antal 
skanningar av specifika produkter, integrationsalternativ med erkännande 
ålder/kön.

Tillbehör: FB betongplatta eller FB betongfundament, SO skyddsstolpe, 
SP parkeringsavskiljare, laddkablar.

330 mm

2200 mm

906 mm
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B ElektromobilitetEVB DCEVB DCEVB DC 

En liten snabbladdningsstation. Privata garage hem, designat för att 
ladda bilar med hög batterikapacitet hemma.

ANVÄNDNING

ALLMÄNT OM-EVB STATION

1-punkts laddstation med utbytbar CHAdeMO-kontakt, eller CCS2,  
i en portabel version med ett bekvämt handtag.

Huskonstruktion: 
stålhölje monterat på gummikuddar

Strömförsörjning: 
underifrån, 35mm².

Punktladdningseffekt: 
15 kW.

Laddpunktskontakter: 
CCS 2-kontakt med kabel (Combo-2) Combo T2, CHAdeMO-kontakt 
med kabel (JEVS G105), rak kabel, låser kontakten i uttaget, automatisk 
låsning av stickkontakten i uttaget.

Utrustning: 
huvudströmbrytare, överströmsskydd.

Laddningsindikering:  
LED-dioder (RGB) som visar de olika stadierna av laddning, information 
på skärmpanelen.

Multimedia: 
7 tums färgskärm.

Tillgång: 
öppen.

Kommunikation: 
ingen.

Ekstra utrustning: 
extra CCS2- eller CHAdeMO-kabel.

Utrustning

REM 2
Strömsladd [mm2] 35-240 mm2

Typ av strömförsörjning 3xL+N+PE

Nätverkstyp TN-S, TNC-S, TT

Märkdriftspänning [V] (+/- 10%) 400

Nominell isolationsspänning [V] 500/690

Frekvens [Hz] 50/60

Överspänningsmotståndsspänning [kV] 8

Strömanslutning effekt [kW] 22 kW

Anslutningsström [A] 32A

Tekniska parametrar för laddningspunkten

Typ av slot CCS-2,  
CHAdeMO

Laddkabelns längd [m] 3

Spänning [V] 200-500,  
250-750 VDC

Effektivitet [%] DC >96

Laddningspunktens nominella ström [A] DC Max 36, 400 VDC

 Laddningspunktens nominella effekt [kW] DC 15

Tekniska parametrar för konstruktion av laddbox

Dimensionera höjd/bredd/djup (+/-5mm) 240/500/180

Material Stal

Skyddsklass I

Säkerhetsnivå ip klass IP/IK 23

Vikt [kg] 26 kg z jednym 
kablem

Arbetstemperatur [st.C] -60 do +45

Fuktighet [%] 95

Ljudnivå [dB] <45

TEKNISKA PARAMETRAR
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Parkeringsplatser utomhus, underjordiska parkeringar; kommersiella 
anläggningar, och byggnader, bensinstationer.

ANVÄNDNING 

ALLMÄNT OM-EVB STATION

Station för 2/3 laddpunkter, full effektladdning upp till 30 kW, 
väggmonterad eller fristående, panelmonterad eller betonggrund.

Huskonstruktion: 
stål, aluminium i skyddsklass I eller II (valfri färg) laddstation är monterat 
på en aluminium/stål pelare.

Strömförsörjning: 
underifrån, 4-50mm².

Punktladdningseffekt: 
30 kW DC, 11 kW AC.

Laddpunktskontakter: 
upp till 3 laddningspunkter; CCS 2-kontakt med kabel (Combo-2) Combo 
T2, CHAdeMO stickpropp med kabel (JEVS G105), stickpropp med 
stickpropp AC typ-2 eller typ-1, laddkabellängd upp till 5 m, rak kabel, 
automatisk låsning av stickkontakten.

Utrustning: 
mätning av hela stationens energiförbrukning, överspänningsskydd, 
överström, restström, huvudströmbrytare, ventilation och värme.

Laddningsindikering:  
LED-dioder (RGB) som visar de olika stadierna av laddning, information 
på pekskärmspanelen.

Gränssnitt: 
8 eller 10 tums färgresistiv pekskärm med en upplösning på upp  
till 1280x800.

Tillgång: 
öppna, RFID-kort, applikation.

Kommunikation: 
OCPP 1.6 J-SON, Aurora OS (mobilapplikation, hanteringssystem 

stationer). Stationen är tillgänglig genom API.

Tillbehör: 

- 1 x FB betongplatta, SO skyddsstolpe.

Utrustning

REM 2
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B ElektromobilitetEVB DCEVB DCEVB Wallbox DC 

Strömsladd [mm2] Max 50 mm2

Typ av strömförsörjning 3xL+N+PE

Nätverkstyp TN-S, TNC-S, TT

Märkdriftspänning [V] (+/- 10%) 400

Nominell isolationsspänning [V] 500/690

Frekvens [Hz] 50/60

Överspänningsmotståndsspänning [kV] 8

Strömanslutning effekt [kW] 30

Anslutningsström [A] 40-63

Typ av slot CCS-2, CHAde-
MO, Typ-2

Pluggtyp 4

Laddkabelns längd [m] 230/400 VAC, 
50-500 VDC

Spänning [V] >95

Laddpunktsström [A] AC upp till 40

Laddpunktseffekt  [kW] AC 30

Stationens nominella effekt [kW] AC upp till 16

Tekniska parametrar för konstruktion av laddbox

Dimensionera höjd/bredd/djup (+/-5mm) 500x480x240

Material stål, aluminium

Skyddsklass I/II

Säkerhetsnivå ip klass IP/IK 55/10

Vikt [kg] upp till 800

Arbetstemperatur [st.C] -30 do +55

Fuktighet [%] 95

Ljudnivå [dB] <45

TEKNISKA PARAMETRAR
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DC EVB max DC

EVB max DC-stationen är designad för installation i allmänt tillgängliga 
utrymmen, inklusive: bensinstationer, hållplatser vid motorvägar, 
gator, stadsparkeringar, parkeringsplatser kommersiella eller privata 
anläggningar utomhus.

ANVÄNDNINGALLMÄNT OM-EVB STATION

EVB max DC laddstation är en supersnabb laddstation DC-ström - 
„supecharger”, som är utrustad med 1 till 4 DC och AC laddningspunkter. 
Stationen har ett val Laddpunktstyp: DC-laddningskabel med CCS-
2-kontakt med 50, 100, 150 kW, DC-laddningskabel med CHAdeMO-
kontakt med en effekt på 25, 50 kW, AC typ-2-uttag med en effekt på 
22 kW; 43 kW eller AC-laddningskabel med en typ 2-kontakt med en 
effekt på 22 kW; 43 kW. 

Total stationens maximala effekt är upp till 350 kW. EVB max DC kan 
ladda en elbil inom några  minuter. Så det är en enorm tidbesparing. 
DC-kablar är upp till 7 meter långa, AC-kablar upp till 5 meter långa. 
Uttag med stickpropp kan användas i alla konfigurationer. Dessutom 
är strukturen för hela stationen gjord av aluminiumprofiler hög 
kvalitet. Även installerade glaselement är av härdad glas. Huset 
är tillverkad av aluminium täckt med lack i olika färger eller plast 
säkerställd i klass II-skydd (REM2-teknologi), som garanterar säker 
användning. 

Det kännetecknas av högkvalitativt och modernt utförande form 
med valfri design. Enkel drift av stationen sker med RFID-kort, RFID 
Smart Control OS, kod eller applikation förbinder användaren med 
stationen och systemets operatör som förvaltar infrastrukturen. EVB 
max DC-stationen är monterad på den tidigare särskild förberedda 
betongplatta eller fundament. Alla parametrar och utrustning väljs 
individuellt.

EVB max DC: station för upp till 3 positioner (3 laddpunkter), för samtidig 
laddning med full eller delad ström, fristående monterad på betongplatta  

eller grund.

Huskonstruktion: stål, aluminium i skyddsklass I eller II (vilken färg som 
helst). Den är permanent inbäddad i den främre och bakre delen härdat 
glas, 5-6 mm tjockt, tryckt eller täckt med folie (någon grafik). laddstation 
är monterat på en aluminiumsockel.

Strömförsörjning: botten, 35-240 mm².  

Punktladdningseffekt: 25 kW, 50 kW, 100 kW, 150 kW DC DC 3,7 kW; 7,4 kW; 
11 kW; 22 kW, 43 kW AC.

Laddpunktskontakter: max 3 laddpunkter; CCS-kontakt 2 med kabel 
(Combo-2) Combo T2, CHAdeMO Plugg med kabel (JEVS G105), AC typ-
2-uttag, stickpropp med AC typ-2 eller typ-1-kontakt, längd laddkabel upp 
till 5 m, spiral eller rak kabel, låsning pluggar i uttaget, automatisk låsning 
av stickkontakten i uttaget.

Utrustning: mätning av energiförbrukningen vid varje laddningspunkt, 
överspänning, överström, jordfelsskydd, styrning, huvudströmbrytare, 
+(kondensator bank), ventilation och värme.

Laddningsindikering: LED (RGB) dioder som visar de enskilda stegen. 

Utrustning

REM 2
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DC

Multimedia: 8 eller 10 tums färgresistiv pekskärm med en upplösning på 
upp till 1280x800.

Tillgång: öppna „slå på och ladda” - automatisk start av laddning, nyckel, 
knapp, kod, RFID-kort, applikation, betalkort, fingeravtryck.

Kommunikation: LAN/GPRS/3G/5G.

Hanteringsplattform: RFID Smart Control OS, OCPP 1.6 J-SON-protokoll 
med Aurora OS-system (mobilapplikation, stationshanteringssystem). 
Laddstationen är tillgänglig via API.  

Skärm: 10 tums pekskärm eller 15 tums skärm.

Utrustning: GPS-locator, vidvinkelkamera säkerhet, WIFI-åtkomstpunkt, 
kommunikation med 112, temperatursensor, fuktsensor, smogsensor.

Tillbehör: FB betongplatta eller FB betongfundament, stolpe skyddande 
SO, SP parkeringsavskiljare, laddkablar. 

Strömsladd [mm2] 35-240 mm2

Typ av strömförsörjning 3xL+N+PE

Nätverkstyp TN-S, TNC-S, TT

Märkdriftspänning [V] (+/- 10%) 400

Nominell isolationsspänning [V] 500/690

Frekvens [Hz] 50/60

Överspänningsmotståndsspänning [kV] 8

Strömanslutning effekt [kW] 250

Anslutningsström [A] 250, 400, 630

Tekniska parametrar för laddningspunkten

Typ av slot Typ-2, 230 V/16A

Pluggtyp CCS-2, CHAdeMO,  
Typ-2, typ-1

Laddkabelns längd [m] 4,8-5

Spänning [V] 230/400 VAC,  
50-500 VDC

Effektivitet [%] DC >96

Laddningspunktens nominella ström 
[A] DC

do 125

Laddningspunktens nominella effekt 
[kW] DC

do 150

Laddningspunktens nominella ström 
[A] AC

do 32

Laddningspunktens nominella effekt 
[kW] AC

do 22

Stationens nominella effekt [kW] AC do 43

Tekniska parametrar för konstruktion av laddbox

Dimensionera höjd/bredd/djup  
(+/-5mm) [mm]

2000/600/800, 
1930/900/800

Material aluminium

Skyddsklass I/II

Säkerhetsnivå ip klass IP/IK 54/10

Vikt [kg] do 800

Arbetstemperatur [st.C] -30 do +55

Fuktighet [%] 95

Ljudnivå [dB] <45

Montiering 4xM12 

TEKNISKA PARAMETRAR

900 mm900 mm

2000 mm
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DC EVB max ADVERT DC

DC-stationen EVB max Advert är avsedd för montering på offentliga 
platser, inklusive bensinstationer, parkeringsplatser vid motorvägar 
och, gator, allmänna parkeringsplatser, utomhus parkeringsplatser och 
komersiella och almänna byggnader.

ANVÄNDNING

ALLMÄNT OM-EVB STATION

Laddningsstationen EVB max Advert DC är unik i sitt slag supersnabb 
DC-laddningsstation - „supecharger +”, som är utrustad med 
utomhusreklammedia. Stationen har installerade multimediaskärmar 
i storlek från 55 till 75 tum, vilket är avsed för elektroniska 
reklamplatser. Stationen har valbar typ av laddningspunkt: 
DC laddningskabel med en CCS-2-kontakt med en effekt på 50, 
100, 150kW, DC-laddningskabel med CHAdeMO-kontakt med effekt 
på 25, 50kW, AC typ-2-uttag med ström 22 kW; 43 kW eller en AC-
laddningskabel med en typ 2-kontakt med en effekt på 22 kW; 43 kW.

Den totala maximala effekten för stationen är upp till 350 kW. EVB 
max Advert DC kan ladda elbilen i inom några minuter.  Längden på 
DC-kablar är upp till 7 meter långa, ledningar AC upp till 5 meter lång. 
Uttag med stickpropp kan användas i vilken konfiguration som helst. 

Annonsplatserna finns på båda sidor om laddstationen. Installation 
av EVB max AdvertDC-stationen används i offentliga utrymmen, till 
exempel på trånga parkeringsplatser, livliga gator, det tillåter fri och 
icke-påträngande reklambudskap. 

Reklammeddelande placerat på en central, offentlig plats märks 
också genom annan potentiell publik, som förbipasserande. EVB 
maxAdvert DC-stationen fortsätter att vara en modulär station låter 
dig uppgradera med ytterligare funktioner, inklusive: WiFi-punkt, 
övervakning, för att garantera din säkerhet. Dessutom designen av 
hela Stationen är gjord av högkvalitativa aluminiumprofiler. 

Härdat glaselement är också installerade, vilket är en stor bärare av 
alla arrangemang eller storformat reklam klistermärken. Laddstation  
är tillverkat av aluminium täckt med en flerfärgad lack eller en plast 
som säkerställer Skyddsklass II (REM2-teknik), vilket garanterar 
säker användning.

Det kännetecknas av hög kvalitet på utförande, modern form och 
vilken design som helst. Stationen är lätt manövrerad med RFID, 
RFID smartkort Styr OS, kod eller mobilapplikation som ansluter 

användaren med stationen och hanterar operatörens system. EVB 
maxAdvert DC-stationen är installerad på tidigare inbäddad dedikerad 
platta eller grund betong. Alla parametrar och utrustning kan väljas 
individuellt.

EVB max Advert DC: station med upp till (3 laddpunkter), samtidig 
laddning med full eller delad kraft, fristående monterad på en platta eller 

betongfundament.

Laddstationkonstruktion: stål, aluminium i skyddsklass I eller II (valfri 
färg) Den är permanent inbäddad i betongplatta eller fundament den 
främre och bakre delen är i härdat glas, 5-6 mm tjockt, tryckt eller täckt 
med folie (någon grafik). laddstation är monterat på en aluminiumsockel.

Strömförsörjning: underifrån, 35-240 mm².  

Punktladdningseffekt:  25 kW, 50 kW, 100 kW, 150 kW DC, 3,7 kW; 7,4 kW;  
11 kW; 22 kW, 43 kW AC.

Laddpunktskontakter: max 3 laddpunkter; CCS-kontakt 2 med kabel 
(Combo-2) Combo T2, CHAdeMO Plugg med kabel (JEVS G105), AC typ-
2-uttag, stickpropp med AC typ-2 eller typ-1-kontakt, längd laddkabel upp 
till 5 m, spiral eller rak kabel, automatisk låsning av stickkontakten i uttag.

Utrustning: mäta energiförbrukningen vid varje laddningspunkt och, 
överspänning, överström, jordfelsskydd, styrning, huvudströmbrytare, 
reaktiv +( kondensator bank), ventilation och värme.

Utrustning

REM 2
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DC

Laddningsindikering: LED (RGB) dioder som visar de enskilda stegen  
i laddning, information på pekskärmspanelen. 

Multimedia: 8 eller 10 tums färgresistiv pekskärm med en upplösning på 
upp till 1280x800.

Tillgång: öppna „slå på och ladda” - automatisk start av laddning, 
nyckel, knapp, kod, RFID-kort, applikation, betalkort, fingeravtryck.

Kommunikation: LAN/GPRS/3G/5G.

Hanteringsplattform: RFID Smart Control OS, OCPP 1.6 J-SON-protokoll 
med Aurora OS-system (mobilapplikation, stationshanteringssystem). 
Laddstationen är tillgänglig genom API.

Strömsladd [mm2] 35-240 mm2

Typ av strömförsörjning 3xL+N+PE

Nätverkstyp TN-S, TNC-S, TT

Märkdriftspänning [V] (+/- 10%) 400

Nominell isolationsspänning [V] 500/690

Frekvens [Hz] 50/60

Överspänningsmotståndsspänning [kV] 8

Strömanslutning effekt [kW] 250

Anslutningsström [A] 250, 400, 630

Tekniska parametrar för laddningspunkten

Typ av slot Typ-2, 230 V/16A

Pluggtyp CCS-2, CHAdeMO,  
Typ-2, typ-1

Laddkabelns längd [m] 4,8-5

Spänning [V] 230/400 VAC,  
50-500 VDC

Laddpunktsström [A] AC >96

Laddpunktseffekt  [kW] AC upp till 125

Stationens nominella effekt [kW] AC upp till 150

Ladddningspunktens nominella ström 
[A] AC

upp till 32

Laddningspunktens nominella effekt 
[kW] AC

upp till 22

Stationens nominella effekt [kW] AC upp till 43

Tekniska parametrar för konstruktion av laddbox

Dimensionera höjd/bredd/djup  
(+/-5 mm) 

2000/600/800, 
1930/900/800

Material aluminium

Skyddsklass I/II

Säkerhetsnivå ip klass IP/IK 54/10

Vikt [kg] upp till 800

Arbetstemperatur [st.C] -30 upp +55

Fuktighet [%] 95

Ljudnivå [dB] <45

TEKNISKA PARAMETRAR
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EVB Inbox 

ALLMÄNT OM IN BOX-SERIEN

Inbox: En stolpe utformad för laddning av små elmobiliteter, 
inklusive transportmedel som, cyklar eller elskotrar, där låg effekt 
och enfas strömförsörjning krävs. Stolpen är gjord av slitstarka 
aluminiumprofiler av valfri färg och design. Inbox kan ladda upp till 8 
anslutna enheter samtidigt.

Inbox M: Posten används för att ladda multimediaenheter (telefoner, 
surfplattor) på traditionellt sätt via USB-portar och genom induktiv 
laddning. Perfekt för marknadsföring och reklam, utanför eller inne i 
byggnaden. Huset tillåter alla märken och omslag med grafik.

Inbox H: Inbox H kombinerar funktionaliteten hos Inbox och 
Inbox M, vilket möjliggör laddning av små elektromobilitets- och 
multimediaenheter. Den perfekta lösningen för platser där vi behöver 
hyra en elcykel men också ladda vår mobil. 

Inbox W: El- och mediadistributionspost för behoven hos yachter 
och båtar. Designad för installation i småbåtshamnar och 
yachthamnar av olika storlekar. Posten gör att vattenskotern kan 
förses med nödvändig el och färskvatten när fartygen är parkerade. 
Aluminiumhöljet, täckt med ett lager skyddslack, är resistent mot fukt 
och solljus. Hållbar och lätt konstruktion möjliggör enkel installation 
på en bro (trä, betong eller metall).  

Inbox: designat för laddning av små elektromobiliteter (cyklar, skotrar) under 
3,7 kW och multimediaenheter via USB-kablar och induktion. Används för att 

leverera el och vatten till småbåtshamnar och yachthamnar.

Huskonstruktion: stål, aluminium i skyddsklass I eller II (valfri färg) I 
överdelen permanent inbäddat härdat glas, 2-3 mm tjockt, tryckt eller täckt 
med folie (valfri grafik).

Strömförsörjning: underifrån, 2,5-16 mm². 

Punktladdningseffekt: 0,018 - 11 kW med AC

Laddpunktskontakter: 
 • Inbox - 2-4 x 230V / 16A uttag;
 • Inbox M - 2-4 x USB 2.0 A 12V / 3.1A-uttag, 1-2 x 3in1 USB-kabel 
(USB TYP-C, micro USB, apple) 0,5m 12 V / 3A, 1 x Snabb trådlös 
induktionsladdare Laddar 9V /lA;
 • Inbox H - 2 x 230V / 16A-uttag, 2 x USB 2.0 A 12V / 3.1A-uttag, 1 x 
USB 3in1-kabel (USB TYP-C, micro USB, apple) 0,5m 12 V / 3A, 1 x 
induktionsladdare Snabb Trådlös laddning 9V / 1A;
 • Inbox W - 1-2 x 230V / 16A-uttag, 1-2 x 400V / 16A-uttag, 1-2 x vattenkran

Utrustning: energiförbrukningsmätning, överspänning, överström, 
jordfelsbrytare, elförbrukningsmätare, vattenmätare.

Laddningsindikering: ej närvarande.

Gränssnitt: ej närvarande.

Åtkomst: öppen, RFID-kort, applikation.

Kommunikation: RFID Smart Control OS (LAN / GPRS / 3G / 5G), OCPP 1.6 
J-SON, Aurora OS.

Multimedia: inte närvarande.

Ytterligare utrustning: ej tillgänglig..

Tillbehör:  1 x FB betongplatta, SO skyddsstolpe.

Utrustning

REM 2
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Typ

Laddningspunkt för små elektromobilitets- och multimediaenheter

Modell / beteckning

Inbox / IO, IS, IM - liten laddningsstolpe för elektromobilitet
Inbox M / IMO, IMS, IMM - laddstolpe för multimediaenheter
Inbox H / IHO, HIS, IHM - laddstolpe för små elektromobilitets- och 
multimediaenheter.
Inbox W - pollare för att driva marinor och yachthamnar

Nominella spänning för isoleringen [V] 500/690

Nominella  frekvens [Hz] 50/60

Överspänningsmotståndsspänning [kV] 8

Nominella ansluten effekt [kW] 250

Nominella anslutningsström [A] 250, 400, 630

Användning

Offentliga utrymmen, kommersiella byggnader, väntrum,
idrottsanläggningar, parker, turistvägar, gemensamma utrymmen, 
fritidsanläggningar, småbåtshamnar, yachthamnar.

Tekniska parametrar för ström anslutning

Strömsladd [mm2] 2,5-16 mm2

Typ av strömförsörjning L+N+PE / 3xL+N+PE

Nätverkstyp TN-S, TNC-S, TT

Märkdriftspänning [V] (+/- 10%) 230/400

Nominell isolationsspänning [V] 500/690

Frekvens [Hz] 50/60

Överspänningsmotståndsspänning [kV] 8

Strömanslutning effekt [kW] 3,7-11

Anslutningsström [A] 16

Tekniska parametrar för laddningspunkten

Typ av slot 230 V/16A, 400V/16, 
USB 2.0 A 12V/3,1A

Pluggtyp USB 3w1 ( USB TYP-C, 
micro USB, apple) 0,5m 

12 V/3A

Laddkabelns längd [m] Fast Wireless Charging 
9V/1A

Spänning [V] 0,5

Laddpunktsström [A] AC 230/400

Laddpunktseffekt  [kW] AC upp till  16

Stationens nominella effekt [kW] AC upp till  11

Stationens nominella effekt [kW] AC upp till  16

Typ av kran Chrom 1/2”

Tekniska parametrar för konstruktion av laddbox

Dimensionera höjd/bredd/djup (+/-
5mm) 

upp till 1200/200/200

Material stål, aluminium

Skyddsklass I/II

Säkerhetsnivå ip klass IP/IK 65/10

Vikt [kg] 10-15

Arbetstemperatur [st.C] -30 upp +55

Fuktighet [%] 95

Ljudnivå [dB] <10

TEKNISKA PARAMETRAR

200 mm200 mm

1200 mm



50

Namn Betongplatta FB1004501 Betongplatta FB1004503 Betongfundament FB1004502

Utseende

Dimensionera höjd/
bredd/djup (mm) 500x500x80 800x1200x100 500x500x1000

Utrustningsbeskrivning

- betongplatta med öppning 
80 mm inlopp för kabeln 
matning;
- 4x gängstång fi10180 
+ 200 mm lång, passerar 
genom plattornaavsedd för 
fastsättningladdstationer och 
tillgöra en betongmassa. 

- armerad betongplattamed 
inlopp fi 110mm för strömkabel;

- 4x gängstång fi10-12180 mm 
lång.

- armerad betongfundamentmed inlopp 
Ø 80 mm för kabelnmatning;

- 4x gängstång fi10-12180 mm lång

Modell av  
EVB-stationen

EVB Inbox, EVB Wallbox 1M AC, 
EVB Wallbox 2M AC,

 EVB 1M AC, EVB 2M AC

EVB 2M AC, EVB Advert AC, 
EVBmax DC, EVBmax Advert DC

EVB Inbox, EVB Wallbox 1M AC, EVB 
Wallbox 2M AC, EVB 1M AC, EVB 2M AC, 

EVB Advert AC, EVBmax DC, EVBmax 
Advert DC

EV
B
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EVB Tillbehör 

ALLMÄNT OM TILLBEHÖR

BETONGPLATOR OCH GRUNDLAG

KONSTRUKTIONER

Det breda utbudet av tillbehör inkluderar monteringselement för EVB-stationer och andra hjälpprodukter för anpassning av parkeringsplatser 
för elektriska fordon. Att ladda elfordon är inte möjligt utan en korrekt vald laddkabel. LT EL&TEKNIK AB erbjuder kablar av högsta kvalitet av 
alla typer och handhållna bärbara hemladdare för el- och plug-in hybridfordon. Ovanliga tillbehör görs på individuella beställningar.

Namn  Konstruktion FA10045502 Konstruktion FA10045503

Utseende V

Dimensionera höjd/
bredd/djup (mm) 360x102/204x1500 490x102/204x1800

Materiał Pulverlackerad aluminium Pulverlackerad aluminium

Utrustningsbeskrivning

- konstruktin för att ändra metodenmontering 
av EVB Wallbox-stationen från väggversionenför 
fristående version;
- kabelingång 
- från basksidan;
- 3x låsbar med nyckel;
- 5x10-25mm2 plintlist;
- för montering på en platta eller grundbetong;
- IP / IK: 54/10

- konstruktion för att ändra monteringsmetodenEVB 
Wallbox station från väggmonterad version till 
versionfristående;
- kabelingång 
- från baksida;
- stängd med 3 x nyckellås;
- 5x10-25mm2 plintlist;
- för montering på en platta eller betongfundament;
- IP / IK: 54/10

Modell av  
EVB-stationen EVB Wallbox 1M AC EVB Wallbox 2M AC
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Namn Vertikal skyddsstolpe  
SO00BO1001

Horisontell skyddsbarriär  
SO00BO2002 Parkeringsavskiljare SP00BO1003

Utseende

Dimensionera höjd/
bredd/djup mm 100 x 100 x 1000 490x102/204x1800 1670x145x120

Material Lackerad aluminium
pulver

Lackerad aluminium
pulver Material

Utrustningsbeskriv-
ning

- stödjande struktur till
ändra sättet att montera stationen
EVB Wallbox från den 
väggmonterade versionen
för fristående version;
- tillgång till kabelingång -
från baksidan av strukturen;
- stängd med 3 x nyckellås;
- 5x10-25mm2 plintlist;
- för montering på en platta eller
betonggrund;
- IP / IK: 54/10

- stödstruktur som ska ändras
hur man monterar EVB-stationen
Wallbox från väggmonterad version till 
version
fristående;
- tillgång till kabelingång - från
baksidan av strukturen;
- stängd med 3 x nyckellås;
- 5x10-25mm2 plintlist;
- för montering på en platta eller grund
betong;
- IP / IK: 54/10

- svart med gult eller vitt
reflekterande element;
- montering med fem hål
montering

Modell av EVB-sta-
tionen

EVB Inbox, EVB 1M AC, EVB 2M 
AC, EVB Advert AC, EVBmax DC, 

EVBmax Advert DC.

EVB Wallbox 1M AC,  
EVB Wallbox 2M AC.

EVB Inbox, EVB 1M AC, EVB 2M AC, 
EVB Advert AC, EVBmax DC,  

EVBmax Advert DC.

EV
B 

Ti
llb

eh
ör

w
w

w.
lte

lte
kn

ik
.c

om
EV

B
Ti

llb
eh

ör

SKYDDSPOLPAR OCH BARRIÄRER

LADDNINGSKABLAR

BÄRBARA LADDSTATIONER

Namn
Laddningkabel 
AC 16A/240V 

Typ-2 do Typ-2

Laddningkabel 
AC 32A/240V 

Typ-2 do Typ-2

Laddningkabel 
AC 16A/380V 

Typ-2 do Typ-2

Laddningkabel 
AC 32A/240V 

Typ-2 do Typ-2

Laddningkabel 
AC 16A/240 
Typ-2 Typ-1

Laddningkabel 
AC 32A/240V 
Typ-2 Typ-1

Adapterkabel 
Typ-2 do Typ-1

Utseende

Utseende (m) 5 5 5 5 5 5 1

Opis 
wyposażenia

Vikt: 3 
kgEffektområde: 

upp till11 kW 
/ 1FUtanför-

troende:kabel, 
pluggar,skydd-

söverdrag

Vikt: 3 kg
Effektområde: 

upp till
22 kW / 1F

Utanförtroende:
kabel, pluggar,

skyddsöverdrag

Vikt: 3 kg
Effektområde: 

upp till
11 kW / 3F

Utanförtroende:
kabel, pluggar,

skyddsöverdrag

Vikt: 3 kg
Effektområde: 

upp till
22 kW / 3F

Utanförtroende:
kabel, pluggar,

skyddsöverdrag

Vikt: 3 kg
Effektområde: 

upp till
7,4 kW / 1F

Utanförtroende:
kabel, pluggar,

skyddsöverdrag

Vikt: 3 kg
Effektområde: 

upp till
11 kW / 1F

Utanförtroende:
kabel, pluggar,

skyddsöverdrag

Vikt: 3 kg
Effektområde: 

upp till
3,7 kW / 1F

Utanförtroende:
kabel, pluggar,

skyddsöverdrag

Namn
Laddnings station
bärbart 16A-läge2
med plugg typ 1

Laddnings station
bärbart 32A-läge2
med plugg typ 1

Laddnings station
bärbart 16A-läge2

med plugg typ2

Laddnings station
bärbart 32A-läge2

med typ 1/2-kontakt

Laddnings station
bärbart 32A-läge2
med typ 2-kontakt

Utseende

Utseende (m) 5 5 5 5 5

Utrustningsbeskrivning

Strömkontakt:
Schuko 230V

Parametrar: 16A / 230V
1 fas

Effekt: 11kW

Elkontakt: CEE
230V

Parametrar: 32A / 230V
1 fas

Effekt: 22kW

Strömkontakt:
Schuko 230V, Parame-
trar:  16A / 230V 1 fas
Utrustning: regulator

timer, RCD, LCD
Effekt: 3,6kW

Strömkontakt:
CEE 230V, Parametrar:

32A / 230V 1 fas
Utrustning: regulator

timer, RCD, LCD
Effekt: 7kW

Strömkontakt:
CEE 380V, Parametrar:

32A / 380V 3 fas
Utrustning: regulator

timer, RCD, LCD
Effekt: 22kW
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EVB tjänster

TJÄNSTER

LT EL&TEKNIK AB  tillhandahåller tjänster relaterade till design, val och implementering av nyckelfärdig laddningsinfrastruktur enligt principerna för 
designkonstruktion med samtidig leverans av EVB-laddstationer.

Omfattningen av arbetet: 
- tekniska konsultationer inom området bl.a val av lämplig anslutningskapacitet, erhållande av lämpliga tillstånd och andra omfattningar;
- Energibesiktning vid val av lämpliga lösningar inom området infrastruktur för laddning av elfordon. Teknisk och ekonomisk analys
nödvändigt investeringsarbete;
- projektering, heltäckande service inom området byggprojektering, anpassningsprojektering, detaljprojektering, dokumentation
som byggt;
- elektriska mätningar med utarbetande av mätprotokoll;
- Elentreprenad inom området för inspektion på plats, dokumentationsanalys, kostnadsberäkning och själva el- och byggnadsarbetena;
- förberedande arbete för installationen av laddstationen, inklusive: inbäddning av fundamentet, förberedelse av den elektriska installationen;
- montering av de medföljande laddstationerna;
- idrifttagning och konfiguration av laddstationen;
- Installations mätningar bekräftade av det slutliga protokollet;
- Personalutbildning i driften av laddstationer.
- garanti och eftergarantiservice av de levererade laddstationerna, bland annat; dörr till dörr service, eller ställ in reaktionstid;
- Designtjänster inom stationsdesign - samarbete med grafiska formgivare och arkitekter;
- Tjänst för att hantera den byggda infrastrukturen för laddstationer.

LT EL&TEKNIK AB utökar ständigt sitt utbud av tjänster. 
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SHC - Smart Home Charge
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ALLMÄN OM SHC

SHC är en funktion som övervakar och förhindrar överbelastning i el 
installationen som elbilsladdare/laddarna är anslutna till. SHC kontinuerligt 
mäter förbrukningen i hushålet för att anpassa och skicka så hög ström till 
elbilsladdaren så möjligt utan att överbelasta inkommande säkringar.

SHC modul kan monteras i huvudcentral, undercentral, mättarskåp, 
apparatskåp. Övervåkning sker över hela eller dedikerad del av 
installationen.

SHC modul ger möjlighet att styra enstaka laddstationer hos hemma 
användare   eller flera laddstationer samtidigt på flerbilsparkeringar tex. 
kommunala, publika, företags, BRFs parkeringsplatser. Val av SHC modul 
beror på den tillgängliga effekten i elnätet samt antal  laddstationer som 
belastar elnätet.

SHC modul fins i flera konfigurationer:

SHC 22, SHC 44, SHC 100, SHC 200, SHC 350.

SHC-modulen består av följande delar:
- EM1 elenergimätare upp till 22 kW (32 A);
- SHC-kontroller för att hantera kraftbalansen inom huset/stationen

addstation/stationer 

`EVB Laddstationer jobbar med avancerad styrning som ger tillförlitlig 
komunikation till elfordonet och användaren. För att på enklaste sätt  styra 
effekten, anpassas uttagen energi som förbrukas av laddstationen till 
den totala  tillgängliga effekten för att inte överstiga den strömmen som 
elleverantören  levererar.  Tack vore SHC modulen, kan energi som tas ut till 
laddstationer optimeras  med max effekt vid varje tidpunkt. 

För Smart Home funktion ansvarar styrenhet i laddboxen EVCC02. 
Styrenheten läser aktuella energi indikationer från mätaren EM1/EM1 CT 
som övervakar den totala belastningen i elinstallationen hos kunden. 

Om uttagen ström på en eller flera faser överstiger det inställda  värdet 
kommer styrenheten omgående sänka laddstationens effekt till det 
inställda  värdet och begränsa uttagen ström till laddstation/er. EVCC02 
styrenhet med Smart Home funktion när det fins liten efterfrågan på 
el i kundens elinstallation kommer EVCC02 att skicka mer ström till 
Laddstationerna och öka dess effekt.  Elinstalationen skyddas mot att 
överströmsskydet löser ut. 

Laddnigseffekt begränsas och ökas gradvis. Ifall uttagen ström för 
hemmabruk överstiger det inställda värdet  kommer det inte skickas ström 
till laddstationen/er.

Ograniczenie mocy 
ust. w EVCC02 
(np. 70% limitu mocy) 

Zawieszenie 
 EV 

Czas 

Limit mocy 
 

Moc w  

Moc 

Moc odbiorników 
domowych 

Moc  EV 

Max effekt

Anslutningseffektgräns

Ström i anslutningen

Kraften hos hushållsmottagare

Laddningskraft ev 

Effektbegränsning
paragraf i EVCC02
(t.ex. 70 % av effektgränsen)

Stoppa ev landning ev

Tid
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SHC - Smart Home Charge

USŁUGI

PRE Edward Biel świadczy usługi związane z projektowaniem, doborem oraz wykonaniem infrastruktury ładowania pod klucz na zasadach zaprojektuj wybuduj 
z jednoczesną dostawą stacji ładowania EVB. 

Zakres prowadzonych prac:
- konsultacje techniczne w zakresie m. in. doboru odpowiedniej mocy przyłączeniowej, uzyskania odpowiednich pozwoleń oraz inne zakresy;
- audyt energetyczny  w obrębie doboru właściwych rozwiązań w zakresie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Analiza techniczna i ekonomiczna 
koniecznych prac inwestycyjnych;
- projektowanie, kompleksowa usługa w zakresie wykonania projektu budowlanego, projektu do adaptacji, projektu wykonawczego, dokumentacji 
powykonawczej;
- pomiary elektryczne wraz z przygotowaniem protokołów pomiarowych;
- wykonawstwo elektryczne w zakresie wizji lokalnej, analizy dokumentacji, kosztorysu i samych prac elektryczno-budowlanych;
- prace przygotowawcze do instalacji stacji ładowania, m.in.: osadzenie fundamentu, przygotowanie instalacji elektrycznej;
- montiering dostarczonych stacji ładowania;
- uruchomienie i konfiguracja stacji ładowania;
- pomiary powykonawcze potwierdzone protokołem końcowym;
- przeszkolenie personelu w zakresie obsługi stacji ładowania;
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczonych stacji ładowania m.in.; serwis door-to-door, lub ustalony czas reakcji;
- usługi projektowe w zakresie designu stacji – współpraca z grafikami i architektami;
- usługa zarządzania wybudowaną infrastrukturą stacji ładowania. 

PRE Edward Biel stale rozszerza swój zakres usług.  
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Plattform för hantering  
Av reklaminnehåll
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PLATTFORM FÖR HANTERING 
AV REKLAMINNEHÅLL

Typ / beteckning: Digital Signage Android Player.

Namn: Programvara för fjärrstyrning av innehåll på monitorn.  

Kort beskrivning: Programvaran låter dig hantera innehållet på skärmen var som  
helst, med tillgång till internet - logga bara in på en lämplig webbplats  och  skicka  
filmer, foton, webbplatser, RSS-fält, fjärr innehåll, dela upp skärmen i valfritt antal  
skärm områden av valfri storlek och position samt många andra möjligheter. 

Den stora fördelen med programvaran Central Stacks är att servern finns i molnet,  
så att klienten inte behöver installera och underhålla det på sin sida, och därmed  
hantera innehållet på alla anslutna media från var som helst och vilken  enhet som 
helst efter att ha loggat in på server via en webbläsare. 

Vår Central Stacks licensmodell är också mycket enkel och lätt översynlig  till  
skillnad från många andra system på marknaden. Priset på årslicensen  inkluderar 
alla kostnader som kunden har för  systemet, inklusive  underhållet av servern etc., 
så att i  varje skede av  projekt vet kunden exakt hur mycket det  kommer att kosta 
att bygga ut DS-nätverket för fler installationer. 

Specifikation

Operativ system: Android 6.0

Språk: Multi-Language

CPU: RK3229, 28 nm Quad core Cortex A7

GPU: ARM Mali-400 GPU

SD RAM: DDR3 2GB

Flash: Nandflash 16GB

Nätverk: IEEE 802.11 b/ g/n 2.4G

Modul: WiFi RTL8723BS

Laddare: OC 5V/2A 3.5mm OC-in

Vikt: 0.5kg

Mått: 118x118x27mm

Stöder format

Audio: MPl, MP2, MP3, WMA, OGG, AAC, M4A, FLAC, APE

AMR, RA, WAV, etc

Ljudutgång: HDMI Data Output, Audio R/L

Video: DIVD/ DIVX/REAL8 / 9 / 10, RV, RM, RMVB, PMP, FLV

MP4, M4V, VOB, VP6, VP8 2160P @ 24fps

Video kodek: H.264, H.265, VP8, MVC (1080P)

 Programvara

Mjukt stöd: Google Play och APK-installationsstöd DLNA
Miracast: DLNA, Miracast-stöd

Utgångar

HDMI: 1 * HDMI 1.4 CEC
USB: 4 * USB 2.0
Minneskort: 1 * TF-kort
SPDIF: 1 * SPDIF-utgång
Strömadapteringång: 1 * DC-jack
LAN: 1 * RJ45 10 / lOOMbps
IR 1: * IR-mottagare

Andra parametrar

Arbetstemperatur: 0 ~ 70 ° C

Omgivningstemperatur: -10 ~ 70 ° C

Driftfuktighet: 5% - 90%

Certifikat: CCC, CE, FCC, Wi-Fi

fjärrkontroll fjärrkontroll HDMIdigital signage player
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