
Eldon ECO One  - Laddstolpar för elfordon

Olika typer av laddstolpar för enkel och smart laddning som är 
anpassade för både offentliga platser och hemmabruk. Moderna 
produkter med hög kvalitet för en bättre miljö.



Miljö Kvalitet  Design
PARTNER
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Industrin för elbilar blomstrar i takt med att ny teknologi växer fram och efterfrågan ökar. I augusti 2017 meddelades att det 

rullar drygt 37 000 laddningsbara bilar på vägarna i Sverige och försäljningen ökar varje månad. Regeringen har en vision om 

600 000 el- och hybridbilar på de svenska vägarna 2020. Satsningen Klimatklivet är en del av den statsbudget som riksdagen 

beslutat om för 2016. Naturvårdsverket ska i samverkan med andra centrala myndigheter och länsstyrelserna ge stöd till lokala 

klimatinvesteringar. Under 2015 uppgick stödet till 125 miljoner kronor. Ytterligare 600 miljoner kronor per år kommer att delas 

ut för klimatinvesteringar fram tills 2020.* Till följd av detta finns ett stort behov av ökad laddinfrastruktur i hela landet och Eldon 

Installation kan nu möta behovet med laddstolpen ECO One. 

ECO One - där kvalitet möter elegans

Vår mission är att kunna erbjuda marknaden kvalitetssäkrade produkter som är bra för miljön och genom lanseringen av 

ECO One kan marknaden tillgodoses med miljövänliga laddstolpar som, utöver kvalitet och funktion också är estetiskt  

fördelaktiga. Laddstolpen är byggd i aluminium och utrustad med antingen två uttag eller två fasta kablar. Allt finns bakom  

individuella luckor med möjlighet att ladda två fordon samtidigt. En ytterligare fördel med luckorna är ett skydd mot yttre  

påverkan. ECO One levereras med dämpande och återfjädrande luckor. 

Under styrmodulen finns en LED-slinga som indikerar status för laddningen. ECO One är utrustad med en belysningspunkt 

som gör att den enkelt syns i mörkret och lyser upp sin omgivning. På Eldon Installation vill vi alltid möta våra kunders  

önskemål, därför kan laddstolpen också levereras i valfri färg. Med möjlighet till internetuppkoppling mot en webbportal har 

kunden full kontroll över laddstolpen. Eldon Installations syfte är att vara delaktiga i utvecklingen av ny infrastruktur för smarta 

laddstolpar och således bli det självklara valet av leverantör i Sverige.

*Källa: http://www.naturvardsverket.se/klimatklivet 

Laddning för elfordon i Sverige och världen

Många ser eldrivna fordon som moderna innovationer men i själva verket lanserades den 
första elbilen redan år 1900. Efter en tid utvecklades förbränningsmotorn som var mer effektiv 
och blev därför istället biltillverkarnas första val av motor. Under den tiden var inte  
miljöaspekten lika central som idag. Det riktiga intresset för elbilar kom i början av 2000-talet 
då oljepriserna ökade kraftigt. Detta var också när debatten för klimatfrågan blev viktig och 
fler blev miljömedvetna.
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Eldon Installation kan även erbjuda lastbalansering som ett tillbehör till våra laddstolpar. Lastbalanseraren mäter kontinuerligt 

strömmen per fas i elnätet. Konceptets hantering för elbilsladdning styr belastningsnivån för varje pågående laddning och 

anpassar effekten så att elnätskapaciteten aldrig överskrids. Det innebär att man kan ladda flera bilar samtidigt på samma 

installation utan överdimensionering. Effektstyrning gör det möjligt att ladda upp till åtta gånger fler bilar i samma nät jämfört 

med andra lösningar. Konceptet har visat sig vara användbart för att säkra elnätsstabiliteten och sänka installationskostnaden 

eftersom elnätet inte längre behöver vara dimensionerat för toppförbrukning. En annan fördel är att ägaren av laddstolparna 

kan fördela elektriciteten enligt önskemål om vissa laddstolpar behöver prioriteras, till exempel stolpar som används av utry-

ckningsfordon eller liknande.

Hur fungerar effektstyrning i ECO One?

Lastbalanseraren finns förinstallerat i styrkortet och behöver aktiveras för att kunna användas. Lastbalanseraren  

kommunicerar med laddstationerna i elnätet och vid en överbelastning beordras laddstolparna att styra ner laddströmmen 

mot fordonen så att tillåten strömstyrka upprätthålls.

Varför effektstyrning?

 Hantera momentan överlast i nätet

 Tidstyrning av laddning

 Skydda elnätet

 Begränsa effekttoppar

 Mäta och reglera mot övriga laster i elnätet

Effektstyrning

Lösningar för olika behov

Mini 

Effektstyrning mellan två uttag inom en och samma laddstolpe. Om den inkommande strömmen till laddstolpen är  

dimensionerad för max 32 A/400 V=22 kW så bestämmer Nano grid systemet, baserat på konfigurering, till exempel att de 

båda anslutna fordonen laddar med 11 kW så att den totala effekten aldrig överskrider 22 kW och laddstolpen därmed inte 

överstiger kapaciteten av den inkommande strömmen.

Medium

Består av 5st laddstolpar (10 laddplatser) där en av stationerna agerar GridController

Kostnadseffektivt med liten installation

Installation kan göras med mindre förarbete 

Denna lösning finns förinstallerad i styrkortet

Garagelösning

Större installation där separat GridController (GCU100) installeras på samma nätverk för laddstolparna

Projektering av själva installationen krävs för att få en så optimal reglering som möjligt
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Energimätare - Ta betalt för faktisk  
förbrukning

Det är möjligt att ansluta en mätare i laddstolpen som mäter mängden energi som konsumerats och gör det därmed  

enklare att ta betalt för faktisk förbrukning. Detta medför en rättvis betalning av konsumtionen för både ägaren av  

laddstolpen och elbilsföraren. Mätarna installeras i stolpen och överför sedan information till webbportalen där användaren kan se  

statistik över laddsessionerna och övervaka energiförbrukningen i realtid för pågående laddningar. Mätaren som används är en  

energimätare med direktmätning som är MID-godkänd för debitering. Kommunikationen för mätarna sker via Modbus  

protokoll.

Betalningslösningar
Det är möjligt att ansluta en betalningslösning till laddstolpen och ägaren kan därmed begränsa obehörigas åtkomst till 

laddstolpens funktionalitet. Med ECO One Smart kan kunden välja att ha en betallösning via RFID-taggar eller elbilsföra-

rens mobiltelefon som då använder SMS eller en app som är ansluten till en webbportal. Ägaren kan också välja att ha 

energi- eller tidsbaserad kostnad för laddstolpen. Ett annat alternativ är att ha öppen tillgång till laddstolpen och ta betalt 

genom till exempel hyra av parkeringsplatsen. Om laddstolpen har öppen tillgång behöver elbilsföraren bara koppla in ladd- 

kabeln i fordonet för att laddningen ska starta. De verktyg som används för att komma åt laddfunktionen när en betalfunktion 

används är RFID-taggar och användarens telefon:

RFID identifiering 

 

Förutsättning för att kunna använda sig av RFID är att laddstolpen är uppkopplingsbar av typen 'Smart', se artikellista. 

RFID-taggar kan användas för att få kontroll över vem som har tillgång till laddstolpen. Denna funktion kan även kopplas vidare 

mot en betalningsfunktion då användare får ett ID som använder laddfunktionen och att man även kan mäta uttagens effekt.

Vid en betalningslösning skickas användarinformationen till en portal som letar upp användaren i en databas och  

därefter skickas den information som ägaren av laddstolparna har begärt att få via nätet. Detta kan t.ex. vara förbrukning,  

laddtider eller effektuttag. Fakturering kan ske via detta sätt. Ägaren av stationen kan då få ersättning från den faktiska  

användaren. SMS-betalning sker på samma sätt via en SMS-gateway. 

SMS och app genom webbportal 

 

Det blir allt vanligare att använda sig av applikationer för smartphones som betallösning och finns redan idag på många olika 

parkeringsplatser. Detta är ett smart sätt för ägaren av laddstolpen att ta betalt och enkelt för elbilsföraren att använda.

Eldon Installation erbjuder laddstolpar med modern, Skandinavisk design och smarta 
funktioner. Självklart har det inte heller kompromissats med kvaliteten.
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Uppkoppling till Internet

ECO One kan kopplas upp mot Internet genom 3G/GPRS, Ethernet eller WLAN. Detta ger ägaren full kontroll över ladd- 

stolparna som följaktligen kan styra dem på distans från sin egen dator eller telefon.

Detta är en stor fördel för ägaren av laddstolparna som inte behöver skicka ut en installatör för att felsöka laddstolpen utan kan 

se och undersöka eventuella fel från sin egen dator. Uppkoppling mot Internet medför således en kostnadseffektiv och smidig 

lösning för kunden.

Molntjänst som ger dig full kontroll över laddstolpen på distans

Eldon Installation erbjuder en molnbaserad webbportal där alla laddstolpar är registrerade och som möjliggör för användaren 

att se realtidsinformation om laddstatus för varje station. Portalen kan användas av alla; elbilsförare, administratörer,  

elinstallatörer och supportpersonal.

De främsta funktionerna inkluderar olika typer av övervakning av säkringar och jordfelsskydd samt energiförbrukning i real-

tid. Elbilsföraren kan även använda portalen för att se om laddstolpen är ledig. Möjligheten att administrera användare och  

konfigurera och göra uppdateringar av mjukvaran ger ytterligare fördelar. Slutligen gör portalen det möjligt att samla statistik 

om varje laddningssession och kan fungera som en plattform för betallösningar. 

Webbportalen stödjer följande standarder relaterade till portalkommunikation:

OCPP   Open Charge Point Protocol. Standard för kommunikation mellan portal och laddstolpe

Green eMotion EU-standard för roaming mellan laddstationsoperatörer och sökning efter laddstationer

Laddinfra Sveriges laddstationsdatabas med protokoll för att utbyta laddstatus mellan station och databasen i realtid

NOBIL  Norges laddstationsdatabas

Uppladdning.nu Sverige ledande karttjänst med realtidsuppdatering av laddstatus
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ECO One laddstolpar

ECO One Smart - allt och lite till för bekväm 
och säker laddning

ECO One Smart inkluderar alla funktioner du kan begära såsom uppkoppling till Internet, energimätare och effektstyrnings- 

funktionen Nano gridTM. Laddstolpen levereras med ovan nämnda funktioner förberedda i elenheten.

ECO One Smart lämpar sig på de flesta platser där laddstolpen är avsedd för publik laddning som till exempel köpcentrum, 

torg eller publika parkeringsplatser. Enligt det tidigare nämnda “Klimatklivet” kan ägare av laddstolpar söka bidrag på upp till 

20 000 SEK per laddpunkt med förutsättning att stolpen är avsedd för publik användning.

ECO One Basic - En enkel variant

Eldon Installation kan även erbjuda en enklare laddstolpe utan möjlighet för uppkoppling och avmätning. ECO One Basic 

lämpar sig vid mindre anläggningar med färre användare där man vill ha fri tillgång till laddstolpen och där ägaren inte har 

behov av att mäta och följa elförbrukningen. 

Det finns många olika varianter av laddstolpar. I syfte att  

underlätta för kunden har vi skapat två olika koncept som är 

anpassade efter kundens behov - ECO One Smart och ECO 

One Basic.

ECO One har stöd för normalladdning vilket innebär att den 

har en kapacitet på upp till 22 kW och laddar fordonet upp 

till 80 % på 45-55 minuter och 100 % på upp till två timmar. 

Detta kallas en form av destinationsladdning och passar bra 

vid tillfällen då föraren gör ett stopp vid exempelvis ett köp-

centrum, biobesök eller restaurang.

Olika typer av industriuttag har utvecklats på marknaden. 

Typ1 är en kontakt från USA och Japan och kan endast 

användas för laddning med enfas. Typ2 är en kontakt 

från bland annat Tyskland som klarar att ladda med både  

enfas och trefas. Från 2017 kommer alla elfordon att vara  

utrustade med Typ2 enligt standard IEC 61851-1.  

Det innebär således att Typ1 kommer att upphöra från  

marknaden. Därför är alla Eldon Installations laddstolpar  

utrustade med Typ2 laddning som standard. Vi kan dock  

erbjuda Typ1 på begäran.

Laddstolparna har möjlighet för uppdatering och  

diagnostik genom USB-uttag och är utrustade med  

personskyddsbrytare för högsta säkerhet. För säker och  

stabil montering används betongfundamentet EEOCF. Vi  

erbjuder vägghängda laddstolpar i kort eller lång variant, se 

artikellista. Väggfäste ingår.

Laddstolpen är utrustad med luckor som är dämpande och 

återfjädrande. Belysningspunkten styrs av ett astronomiskt 

ur vilket innebär att belysningen släcks vid soluppgång och 

tänds vid solnedgång.

Markmonterad ECO One 
laddstolpe

Vägghängd ECO One med 
medföljande väggfäste
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Beställningsinformation ECO One laddstolpar

ECO One Basic
Artikelnummer Antal faser A Laddeffekt (kW) Uttag / Fasta kablar Höjd (mm)

EEO1P16O+1P16O 1 16 3,7 x 2 Uttag 1600
EEO1P32O+1P32O 1 32 7,4 x 2 Uttag 1600
EEO3P16O+3P16O 3 16 11 x 2 Uttag 1600
EEO3P32O+3P32O 3 32 22 x 2 Uttag 1600
EEO1P16C+1P16C 1 16 3,7 x 2 Kablar 1600
EEO1P32C+1P32C 1 32 7,4 x 2 Kablar 1600
EEO3P16C+3P16C 3 16 11 x 2 Kablar 1600
EEO3P32C+3P32C 3 32 22 x 2 Kablar 1600

ECO One Smart

Artikelnummer Antal faser A Laddeffekt (kW) Uttag / Fasta kablar Höjd (mm)

EEOS1P16O+1P16O 1 16 3,7 x 2 Uttag 1600
EEOS1P32O+1P32O 1 32 7,4 x 2 Uttag 1600
EEOS3P16O+3P16O 3 16 11 x 2 Uttag 1600
EEOS3P32O+3P32O 3 32 22 x 2 Uttag 1600
EEOS1P16C+1P16C 1 16 3,7 x 2 Kablar 1600
EEOS1P32C+1P32C 1 32 7,4 x 2 Kablar 1600
EEOS3P16C+3P16C 3 16 11 x 2 Kablar 1600
EEOS3P32C+3P32C 3 32 22 x 2 Kablar 1600

På Eldon Installation sätter vi alltid  
kunden i centrum och strävar efter att 
leverera användarvänliga produkter 
som ger maximal kundnytta, så även 
med ECO One.

Artikelnummer Beskrivning

EEOCF Betongfundament inkl. 60 mm rör
ECOCABLE32A321 Laddkablar (16-32 A). Från Typ2 EVSE till Typ1 Bil

Tillbehör

ECO One Basic Vägghängd

ECO One Smart Vägghängd
Artikelnummer Antal faser A Laddeffekt (kW) Uttag / Fasta kablar Höjd (mm)

EEOSW1P16OS 1 16 3,7 x 2 Uttag 800
EEOSW1P32OS 1 32 7,4 x 2 Uttag 800
EEOSW3P16OS 3 16 11 x 2 Uttag 800
EEOSW3P32OS 3 32 22 x 2 Uttag 800
EEOSW1P16CL 1 16 3,7 x 2 Kablar 1600
EEOSW1P32CL 1 32 7,4 x 2 Kablar 1600
EEOSW3P16CL 3 16 11 x 2 Kablar 1600
EEOSW3P32CL 3 32 22 x 2 Kablar 1600

Artikelnummer Antal faser A Laddeffekt (kW) Uttag / Fasta kablar Höjd (mm)

EEOW1P16OS 1 16 3,7 x 2 Uttag 800
EEOW1P32OS 1 32 7,4 x 2 Uttag 800
EEOW3P16OS 3 16 11 x 2 Uttag 800
EEOW3P32OS 3 32 22 x 2 Uttag 800
EEOW1P16CL 1 16 3,7 x 2 Kablar 1600
EEOW1P32CL 1 32 7,4 x 2 Kablar 1600
EEOW3P16CL 3 16 11 x 2 Kablar 1600
EEOW3P32CL 3 32 22 x 2 Kablar 1600
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Nu kan du ladda elbilen med 
Eldon Installations laddkit 
tillsammans med din Eldon 
motorvärmarkapsling.

Konvertera din motorvärmare till laddare för elbilen

Eldon Installation erbjuder även ett laddkit med både uttag för motorvärmare och laddhandske för laddning av elfordon. Dessa 

kit fungerar till Eldon Installations motorvärmarkapslingar och innebär ett enkelt och prisvärt sätt att konvertera 

motorvärmarcentralen till en laddstation för elfordon. Eftersom el redan är framdragen till centralen sparar kunden tid på 

kabeldragning och montering av markfäste. 

ECO Laddkit finns att beställa med fast kabel Typ1 och Typ2. När laddhandsken ansluts startar laddningen direkt med 10 A 

eller 16 A/230 V enligt inställning. Insatsen är utrustad med en lysdiod som indikerar laddstatus och en charge controller för 

Mode 3 laddning. Det är möjligt att få insatsen med eller utan energimätare. Insatserna utan mätning lämpar sig bra för 

hemmabruk medan insatser med mätfunktion passar bra för till exempel bostadsrättsföreningar, campingar och hotell. ECO 

Laddkit är också utrustad med ett Schukouttag för övrig elanvändning och alla insatser är skyddade med personskyddsbrytare 

Typ A.

Tillsammans med Eldons väggfäste ECOVF kan insatsen enkelt fästas på till exempel en husvägg och därmed göra det enkelt 

för elbilsföraren att ladda sitt elfordon hemma.

OBS! Det är viktigt att anläggningsägaren kontrollerar att arean på matande kabel klarar 16 A.

ECO Laddkit
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Märkspänning   230/400 V 50 Hz 

Märkström   16 - 32 A

Laddeffekt   AC: 3,7–22 kW per uttag (normalladdning)

Mode    Mode 3

Interface (ECO One Smart) WAN: 1 x Fast Ethernet 

    Tillval: 3G, WLAN

Material    Aluminium 

Färg    Pulverlackad, svart RAL9005.  
    (Jet black, finstrukturerad)

Mått    Höjd: 1600 mm / 800 mm

    Diameter: ø 260 mm

Varianter   Typ 1 med kabel (1-fas)

    Typ 2 med kabel (1-fas eller 3-fas)

    Typ 2 med uttag (1-fas eller 3-fas)

    Vägghängd / Markmonterad

Teknisk information ECO One

 Alla laddstolpar och laddkit är  
utrustade med personskydds-
automater Typ A eller Typ B.

 Styrsystemet är kapslat i en egen     
lmodul med kapslingsklass
lIP44 och följer standarderna  
lIEC 61851-1 (Elfordon konduktiv
lladdning) och IEC 61851-22  
l(Laddningsstation för växelström).

lLaddstolparna visar aktuell status 
lgenom separata LED indikatorer
l(Blå = laddning pågår, Grön = ledig, 
lRöd = ur funktion). 

 
lECO One är dessutom unik genom 
latt ha en belysningspunkt för  
lomgivningsbelysning  
l(strömsparande LED).
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