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Liten. Smart.  
Full av kraft. 
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Fremtidsrettet  
lading

Elbilen har for alvor gjort sitt inntog i Norge. Elektriske biler 

utgjør over 50% av det totale bilsalget i landet og tendensen 

er voksende. Særlig storbyene preges av elektrifisering, 

mye på grunn av høye bompengesatser og dyr parkering. 

Hybridbilene fortsetter også sin fremmarsj i markedet.

Økningen i elbilsalget skaper stor etterspørsel etter 

lademuligheter. Særlig på de plassene hvor folk tenderer til  

å lade, i hjemmet og på jobb. 

Vi har utviklet en laderobot som gjør det enkelt og rimelig å 

investere i moderne og fremtidsrettet ladeinfrastruktur.  

Easee Laderobot er utviklet og produsert i Norge.  

Teknologien i laderen er satt sammen på revolusjonerende 

måte som gjør den lynintelligent. Laderoboten erstatter ikke 

bare stikkontakten, men den gir deg også mer kraft, smartere 

styring og en høyere grad av sikkerhet.

Innovativ lading for eneboliger, 

borettslag, sameier, næringsbygg, 

eiendomsprosjekter og større p-anlegg
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Spesifikasjoner
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Laderoboten er intelligent og tilpasser seg alle elbiler, 
strømstyrker og strømnett. Den vil automatisk 
detektere om bilen støtter 3-fase eller ikke. Dermed 
trenger du ikke å tenke på tekniske spesifikasjoner 
- laderoboten tilpasser seg alltid bilens behov og 
håndterer å lade flere biler med ulike behov samtidig. 

Easee Laderobot
Verdens smarteste 

Optimalisert ladeeffekt

Eneboliger kan ha opptil 3 laderoboter på en kurs. 
I større P-anlegg, som borettslag, kan man ha opptil 101 ladere 
på samme 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.

3-101stk

69%
Liten

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

Alltid oppdatert

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.

24/7

Internett tilgang

Alle våre laderoboter er tilkoblet internett med integrert 4G*. 
Kjøper du nå, får du mobildata inkludert livet ut.  
Det betyr at du ikke trenger å bekymre deg for om du har 
WiFi-dekning i garasjen.

*Forutsetter at det er LTE Cat M1 dekning.

4G

Garanti

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.

5år

Hurtiglading

Med Easee Laderobot 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.

Full av kraft

Laderen 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 å bruke en  
passende kabel.

22kW

10x
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Easee-appen lar deg administrere dine Easee 
Laderoboter. I appen har du tilgang til alle dine 
anlegg og de ulike laderobotene. Appen finnes både 
til Android og iOS. 

Last ned appen fra Google Play eller App Store. 

Når som helst, hvor som helst

Sikkerhet og tilgangskontroll

Med Easee-appen har du alltid full kontroll over laderobotene dine, enten du er 

hjemme eller på farten. Easee Laderobot er alltid tilkoblet da den støtter både WiFi 

og leveres med innebygd eSIM. Dermed kan du til enhver tid sjekke status, justere 

ladekraft og planlegge ladeøkter.

Bestem om Laderoboten alltid skal være åpen eller om du vil bruke Easee Key for å 

starte ladingen. En Easee Key er det samme som en RFID-brikke.

Du kan enkelt legge til eller fjerne Easee Keys for bruk gjennom appen. Du kan også 

velge om kabelen alltid skal være låst til laderoboten, selv når det ikke pågår noen 

ladeøkt. På denne måten kan du være trygg på at ingen kan stjele ladekabelen selv 

når den ikke er koblet til bilen.

Easee App
Total oversikt
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Få maksimalt ut av din Easee-installasjon med våre 
ulike tilbehørsprodukter. Vi utvikler produktene 
våre i Norge. På denne måten skreddersyr vi og 
kvalitetssikrer dem for norske hjem og tilpasser til 
norske forhold.

Easee Ladekabel

Easee U-Hook

Easee Ladekabel leveres med Type 1 kontakt (1-fase) eller med Type 2 kontakt  

(3-fase). Maksimal strøm på 32A. Kabelen er designet og produsert i Tyskland og er 

av svært høy kvalitet. Den kan låses permanent til din Easee Laderobot. Håndtak og 

ledning er i fargen matt sort.

Få kontroll på ladekabelen. Easee U-Hook er laget for deg som ønsker noe mer. 

Du vil ha det beste av det beste. Kabelholderen vår er laget for å heve nivået på 

Easee installasjonen din. Velg mellom våre 3 standardfarger med ripebestandig 

pulverlakkering, eller vår håndpolerte “Mirror” edition i syrefast rustfritt 316L stål.

Tilleggsprodukter
Optimal ladeopplevelse
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Spesifikasjoner - Laderobot

Mål 
i mm

Generelt

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

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
Innebygd energimåler (±2 %)

Opptil 3 (Easee Home) eller 101 (Easee 
Charge) laderoboter på samme sikring
Last- og faseutjevning fungerer offline  
(Easee Charge)
Automatisk låsing av ladekontakten
Innebygd energimåler

Farger

Teknisk Kommunikasjon

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

Sensorer og indikatorer

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

Antrasitt Rød Blå SvartHvit

H:256

D:106B:193

Strømnett og kurs

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

Integrert kobling i bakplate

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

Produktet inneholder

Trygghet

Installasjon

Chargeberry

Oppfyller følgende regelverk

2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)
EN 50412-2-1: (2005)
EN 55014-1: (2017)
EN 55014-2: (2015)
EN 55024: (2016)
EN 61851-1: (2019)
EN 61851-22: (2002)
EN 61000-3-2: (2019)
EN 61000-3-3: (2013)
EN 61000-3-11: (2000)
EN 61000-3-12: (2011 )
EN 61000-6-2: (2016)
EN 61000-4-13: (2002) +A1:09+A2:16
EN 62196-1: (2014)
EN 62196-2: (2017)
EN 62321-1: (2014)
EN IEC 63000: (2019)
EN 300 328 v.2.1.1
EN 301 489-1 v.2.1.1
EN 301 489-17 v.2.1.1
IEC 61439-1: (2011)
IEC 61439-7: (2018)
IEC 62233: (2005)
Radio Equipment Directive 2014/ 53/EU
ROHS directive 2011 /65/EU
CE Konform

Sikkerhet

Innebygget jordfeilvern (RCD) (30mA AC / 
6mA DC)
RCD tilbakestilles automatisk ved å koble fra 
ladekabelen
Beskyttelsesgrad: IP54 (bakplaten er IP22 
uten deksel)
Slagmotstand: IK10
Brannklasse: UL94
Isolasjonsklasse: II
Overspenningskategori III

Tyveribeskyttelse

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

Bakplate Frontdeksel
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FORUTSETNINGER FRA ONECO 
 
Montering på husvegg/garasje, samt plass til ny sikring/overspenningsvern i sikringskap. Installajonsarbeid 
utføres innenfor ordinær arbeidstid. Feil/utbedringer som avdekkes/bestilles ved installasjon av ladepunkt 
avregnes på timer mot sluttkunde. Arbeid som ikker er nevnt i tilbud blir utført på timer/materiell/fastpris 
mot sluttkunde. Anleggsbidrag fra nettselskap for kapasitetsøkning, graving, asfaltering og andre eventuelle 
bygningsmessige arbeider er ikke medtatt i tilbud. Tilbudet er forbeholdt godkjenning av lokal nettleverandør 
vedrørende ønsket installasjon. 

.easee.no

Installasjonspakke

DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER INFORMASJON SOM KAN ENDRES UTEN VARSEL.
 
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.

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

Juni 2021 – Versjon 1.0
© 2021 av Easee AS. Alle rettigheter reservert.

—    Easee Home

—    Kabel og kursstørrelse

—    Transport tur / retur

—    Dokumentasjon 

1 stk

15m / 32A

50 km 

Samsvarserklæring


