
Energibesparande uttagscentraler för 
parkeringar, campingplatser och marinor
Uttagscentraler med olika typer av mätning och styrning som bidrar till 
en bättre miljö och lägre kostnader.



Vi på Eldon Installation sätter alltid kunden i centrum och strävar 
efter att leverera användarvänliga produkter som ger maximal 
kundnytta. PARTNER
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Eldon Installations uttagscentraler ECO är en kombination av design och smart teknik. Vi har insatser för de flesta behov 

och beroende på val av lösning fås olika funktioner. Insatser finns för bilvärme, camping, marinor. Vid behov av större kraft-

matning finns också insatser med 3-fas. Gemensamt för alla varianter är att ni sparar energi samtidigt som bekvämligheten för  

användarna ökar. Kapsling, insats och fästen köps separat för att kunna anpassas efter behov.

Systemet som används i våra enheter med insamlingsmätning kommer från vår samarbetspartner OurEnergy. Systemet som 

kallas ”Min El” används för att individuellt mäta förbrukningen av el för varje uttag på t.ex. en campingplats eller bostads- 

parkering. Med insamlade mätdata som underlag är det sedan möjligt att ta betalt individuellt för den förbrukade elen för  

respektive uttag. Detta kallas IMD, individuell mätning och debitering. 

I varje uttagscentral sitter en mätare med display som visar förbrukningen av el. Med “Min El” kan varje användare själv följa sin 

förbrukning via webben och har därmed större möjlighet att påverka den. Uttaget kan också styras via webb, sms eller genom 

en app för smartphones. Användare av ECO kan därmed enkelt aktivera sitt uttag för motorvärmare från frukostbordet på 

morgonen.

Mätvärdena skickas via det befintliga elnätet (Power Line Communication) vilket förenklar vid installation i befintliga  

anläggningar eftersom att inga nya kablar behöver dras. Mätaren skickar avläst data varje dygn till en insamlingsenhet  

(Collectric Master Unit) som måste finnas i varje anläggning (en CMU per trafo-område). Informationen samlas i en central 

webbserver där alla mätvärden tilldelas tid, serienummer och platsnummer innan insamling av mätvärden sker. Administratören 

för varje anläggning kan sedan logga in på webbservern och se förbrukningen för alla mätare i anläggningen. Förbrukningen 

visas i tabell- eller diagramform och per månad eller dag för varje eluttag. 

Med IMD kan varje användare debiteras för sin faktiska förbrukning, till exempel campinggäster på en campingplats. Systemet 

ger ökad rättvisa och därmed nöjdare konsumenter. Det har också genom en mängd olika oberoende undersökningar bevisats 

att införandet av systemet leder till minskad totalförbrukning vilket har en positiv inverkan både på miljön och konsumenternas 

elkostnader.

Energibesparande uttagscentraler 
för olika anläggningar
Eldon Installations uttagscentraler finns med olika funktioner som passar för både 
bostadsrättsföreningar, offentliga anläggningar, campingplatser och marinor. Våra  
uttagscentraler kan anpassas efter varje enskild kunds behov av styrning och mätning. 
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Vår miljöanpassade elektronikenhet AutoTime som vi erbjuder i konceptet ECO Basic ger möjlighet till temperaturstyrt tillslag 

viket gör den lämplig som motorvärmaruttag. Ställ bara in planerad avresetid och uppvärmningen startas automatiskt i tid 

för att värma upp bilen. AutoTime har tre dygns gångreserv vid strömavbrott genom en underhållsfri kondensatorbackup 

samt belysta knappar för bekväm programmering. AutoTime är förprogrammerad med automatisk sommar- och vintertids- 

omställning. Genom att välja en av de tre tidskurvorna kan maxtiden begränsas till mellan 1,5 och fyra timmar. Du kan också 

genom ett knapptryck få tillfälligt strömuttag under 30 minuter för att till exempel dammsuga bilen eller använda något el-

verktyg. Med AutoTime används minimalt med energi eftersom uttaget aldrig är på längre än nödvändigt. När du sedan startar 

din bil släpper motorn ut 30 % mindre skadliga avgaser vilket sparar miljön ytterligare. Det blir en win-win-situation. 

På en del anläggningar vill man ibland kunna växla användare av samma uttagscentral. Uttagen skall vara blockerade för alla 

utom de som har en RFID-bricka med rätt kodnyckel för den aktuella anläggningen. Till exempel på en kommunal parkering, ett 

sjukhus eller en fabrik där personalen arbetar skift. Detta är möjligt med hjälp av RFID (Radio Frequency Identification). Med ett 

RFID-system i anläggningen har alla användare en RFID-bricka för identifiering som då ger tillgång till uttaget. RFID kan antin-

gen användas endast som identifiering eller tillsammans med IMD då även förbrukningen mäts och lagras på användarens ID. 

Varje anläggning har en unik krypteringsnyckel. Administratören i en anläggning med RFID programmerar själv nya eller  

befintliga taggar. Har anläggningen en RFID-funktion sedan tidigare används den befintliga krypteringsnyckeln. Om ny  

krypteringsnyckel behövs, laddas denna in före leverans av taggar till anläggningen. Krypteringsnyckel kan bytas vid behov.



5  

ECO - Kapsling och tillbehör

Materialen i ECO-kapslingen är noga utvalda och har alla egenskaper som krävs för en tuff utomhusmiljö (IP44). Vi har valt att 

använda en gavel i polykarbonat (PC) för att möjliggöra radioburen kommunikation till och från kapslingen. Polykarbonaten är 

mycket slagtålig, vridstyv och formstabil i kombination med den naturanodiserade aluminiumprofilen. Kombinationen ger en 

konstruktion som bibehåller form, färg och hållfasthet även när den utsatts för väder och vind under många år.

Aluminiumprofilen har designats för att bilda ett greppvänligt handtag under luckan. Gummilister i över- och nederkant, där den 

övre bildar ett tätt gångjärn. Vid behov kan kapslingen anpassas och göras bredare med plats för fler uttag eller mer volym-

krävande komponenter. Kapslingen finns med hel eller delad lucka samt likalås eller systemlås. Vred med hänglåsmöjlighet 

finns som tillbehör. Delad lucka används lämpligen vid mätning då bara en användare skall ha tillgång till varje specifikt uttag. 

Beställningsinformation
E-nummer Artikel nummer Lucka Lås Antal nycklar Beskrivning

2448300 ECOKEL Hel lucka Likalås 4 Tom kapsling
2448301 ECOKES Hel lucka Systemlås 4 Tom kapsling
2448302 ECOKDL Delad lucka Likalås 4/lucka Tom kapsling
2448303 ECOKDS Delad lucka Systemlås 4/lucka Tom kapsling

ECO kapslingen har en noga genomtänkt konstruktion där design och funktion går
hand i hand och användarens intressen står i centrum.

Uttagscentraler är placerade utomhus och installeras oftast under den kallare delen av 

året. Bland annat därför vill Eldon göra installationen så snabb och smidig som möjligt 

för att underlätta för installatören. Många installationer sker dessutom med befintliga 

kablar vilket kan vara försvårande och kräva skarvningar. Med en extra rymlig fläns och 

flytande plintar har Eldon möjliggjort för en smidig installation som helt ryms i flänsen. 

Endast en 5-polig snabbkoppling behöver dras upp i kapslingen. 

Vi använder oss av personskyddsbrytare från General Electric (GE) för bästa säkerhet och 

kvalitet. Alla våra mätare för IMD är MID-certifierade. Vid tillverkningen av delarna till  

kapslingen använder vi oss av externa svenska leverantörer som alla noggrant valts ut genom 

krav på modern teknisk utrustning, tillförlitlig dokumentation och kvalitet på material. 

Kapslingarna monteras i egen verkstad för kvalitetssäkring och ökad flexibilitet. 
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Stolpar

Beskrivning: Stolpar i naturanodiserad aluminium för montering av kapslingar med markstativ 
eller direkt på bryggor. Bryggstolpen har en svetsad rund platta med hål för skruvar. 

Förpackning: Levereras styckvis.

Stolpar, väggfästen och andra tillbehör

Ryggprofil för dubbelmontage, ECORP

Beskrivning: Används alltid för att fästa två kapslingar rygg mot rygg.

Förpackning: Levereras styckvis.

Stolpfläns universal, ECOFLP

ECO-kapslingen kan monteras på stolpe eller vägg. Därför säljs stolpar och väggfästen separat så att produkten kan anpassas 

efter kundens förutsättningar. Stolpar finns för nedgjutning eller för montering på brygga. Ibland byts kapslingar på befintliga 

stolpar och kapslingen kan då köpas utan stolpe. Två kapslingar kan monteras rygg i rygg på samma stolpe. Till detta krävs 

endast en ryggprofil per stolpe, samma fläns kan användas. Nycklar ingår vid köp av kapsling men extranyckel finns som  

reservdel och det finns även en huvudnyckel till kapslingar med systemlås. Önskas vredlås istället för lås med nyckel finns 

detta att köpa till. RFID-brickor måste alltid köpas till separat om någon av dessa insatser väljs. Finns det redan ett RFID- 

system i anläggningen kan de befintliga RFID-brickorna användas även till uttagscentralerna efter omprogrammering.

Fläns för väggmontage, ECOVF

Beskrivning: Väggfäste i lackerad dogalplåt för hög korrisionsbeständighet, hål för 
inkommande kabel i botten, ryggen samt sidor. Levereras med genomföringar och tätningar. 

Förpackning: Ett väggfäste med tillhörande genomföringar och tätningar.

E-nummer Artikelnummer

2448307 ECOVF

E-nummer Artikelnummer Beskrivning

2448309 ECOSTM Stolpe med markfäste
2448310 ECOSTB Stolpe för bryggmontage

E-nummer Artikelnummer

2448311 ECOFLP

Beskrivning: Flänsanslutning för stolparna i pressgjuten lättmetall, lackerade i 
samma kulör som sidorna på kapslingen. Kan användas både vid singelmontage 
och vid montage av två kapslingar rygg i rygg på samma stolpe.

E-nummer Artikelnummer

2448315 ECORP
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Personskyddsbrytare

Vredlås för ECO-kapsling, ECOVL

E-nummer Artikelnummer

2448316 ECOVL

Adapterkabel

Beskrivning: Adapterkabel för Schuko-CEE. Levereras styckvis.

E-nummer Artikelnummer

2448359 ECOADAPT

Kopplingsplintar

Beskrivning Distributions (stolp) plint Al/Cu. 125/160A. Levereras styckvis.

E-nummer Artikelnummer Anslutning

7771112 KA502 2x6-50mm² + 1x1,5-6mm² Al/Cu Grå
7771113 KA502PE 2x6-50mm² + 1x1,5-6mm² Al/Cu Grön, PE
7771118 KA503N 3x6-50mm² + 2x1,5-6mm² Al/Cu Blå, N

E-nummer Artikelnummer Beskrivning

2448317 ECOXNL Extranyckel för likalås
2448318 ECOHSL Huvudnyckel för systemlås

Beskrivning: Extranycklar/Huvudnyckel. 1 st per förpackning.

Nycklar

E-nummer Artikelnummer

2448319 ECORFID10

Beskrivning: RFID-brickor för identifiering. Levereras i förpackning om 10 st.

RFID-brickor

Beskrivning: Personskyddsbrytare, 30mA från GE

E-nummer Artikelnummer Karaktäristik A

2169566 609900 C 6
2169681 KDMAC10030 C 10
2169561 609871 B 13
2169569 609903 C 16

Beskrivning: Vredlås till ECO-kapsling med hål anpassat för användning 
med hänglås. Hänglås ingår ej. Levereras styckvis.
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ECO-insatserna med dubbla schukouttag lämpar sig som motorvärmaruttag. Alla insatserna är skyddade av en 

personskyddsbrytare till varje uttag. För att lättare beskriva de olika funktionerna och underlätta valet av lösning har vi skapat 

tre olika koncept, anpassade efter kundernas behov.

Om endast manuell avläsning önskas finns insatser med endast mätning. Dessa är utrustade med två manuellt avläsningsbara 

och MID-certifierade energimätare (med pulsutgång). Alla insatserna finns för 6 och 10 Ampere med möjligheten att ställa in 

strömbegränsningsnivån i CMU-enheten.

Motorvärmarsystem för bostäder, arbets-
platser och kommunala parkeringar
Ett koncept för varje behov

ECO Flex - Mät varje användares förbrukning

Insatsen Flex innehåller ett instrument för temperaturstyrt tillslag i kombination med en RFID-

lösning (Radio Frequency Identification). Varje användare av systemet måste ha en RFID-

bricka för identifiering. När användaren låser upp uttaget med sin RFID-bricka blir uttaget 

tillgängligt och användaren kan ställa in sin avresetid för automatisk uppvärmning. Varje 

användare har även en egen kalender där avresetider kan programmeras via webben. Vid 

användning av olika uttag flyttar användaren med sig inställningarna med hjälp av brickan. 

Denna lösning är lämplig då man vill ge en grupp användare tillgång till uttagen i en anläggning, 

exempelvis för bostadsrättsföreningar, kommuner och arbetsplatser. Om en kommun har flera 

parkeringsplatser med RFID-system kan RFID-brickorna programmeras så att användarna 

har tillgång till samtliga parkeringsplatser. Flex-konceptet innehåller dessutom en mätfunktion 

som möjliggör att varje användares förbrukning mäts och lagras på användarens konto. 

Administatören kan sedan läsa av användarnas konton och debitera dem individuellt. 

ECO Secure

ECO-Secure konceptet innehåller, precis som Flex, ett instrument för temperaturstyrt tillslag. 

Användaren kan alltså precis som med ECO-Flex använda sin RFID-bricka för att identifiera 

sig och få tillgång till uttaget i alla anläggningar som är anslutna till samma system. Eftersom 

att Secure-konceptet inte har någon mätfunktion passar ECO-Secure när en fast avgift tas ut 

oavsett hur mycket el användarna förbrukar.

Den stora fördelen med RFID, vare sig man väljer med mätning eller utan är möjligheterna till 

parkering på valfri plats där uttag finns. På sjukhus eller industrier med skiftarbete kan varje 

uttag användas av flera anställda under samma dygn och det spelar ingen roll vem som 

använder vilket uttag. En kommun som har flera parkeringsplatser anslutna till samma RFID-

system kan styra vilka som har tillgång till parkeringarna och debitera dem antingen med fast 

kostnad eller genom IMD.

ECO Basic

I Basic-utförandet är insatsen också utrustad med ett instrument för temperaturstyrt tillslag. 

Man ställer in planerad avresetid och uttaget slås på automatiskt i tid för att värma upp bilen 

tillräckligt beroende på yttertemperaturen. Basic lämpar sig för de flesta anläggningar där man 

vill ha fri tillgång för alla som har nyckel.
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Mätning med manuell avläsning
E-nummer Artikelnummer A RFID Mätning Styrning

2448329 ECO2U6KWH 6 - Mätning med manuell avläsning -
2448330 ECO2U10KWH 10 - Mätning med manuell avläsning -

Tid/temperaturstyrd med RFID (Secure)
E-nummer Artikelnummer A RFID Mätning Styrning

2448332 ECO2U6RFID 6 Ja - Tid- och temperaturstyrning
2448333 ECO2U10RFID 10 Ja - Tid- och temperaturstyrning

Tid/temperaturstyrd med insamlingsmätning och RFID (Flex) 
E-nummer Artikelnummer A RFID Mätning Styrning

2448335 ECO2U6RFIDM 6 Ja Insamlingsmätning Styrning via webb, app, telefon
2448336 ECO2U10RFIDM 10 Ja Insamlingsmätning Styrning via webb, app, telefon

Fritt uttag
E-nummer Artikelnummer A RFID Mätning Styrning

2448320 ECO2U6 6 - - -
2448321 ECO2U10 10 - - -

AutoTime (Basic)
E-nummer Artikelnummer A RFID Mätning Styrning

2448323 ECO2U6AT 6 - - Tid och temperaturstyrd
2448324 ECO2U10AT 10 - - Tid och temperaturstyrd

Styrning med insamlingsmätning
E-nummer Artikelnummer A RFID Mätning Styrning

2448338 ECO2U6MB 6 - Insamlingsmätning Styrning via webb, app, telefon
2448339 ECO2U10MB 10 - Insamlingsmätning Styrning via webb, app, telefon



Eldon Installation erbjuder ett laddkit med både ett uttag för motorvärmare och laddhandske 

för laddning av elfordon. Dessa 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 laddhandske Typ 1 och Typ 

2. När laddhandsken ansluts startar laddningen direkt med 10 A eller 16 A/230 V enligt 

inställning. 

Insatserna finns att beställa med eller utan mätning. Insatserna utan mätning lämpar sig bra för 

hemmabruk medan insatser med mätfunktion passar bra för till exempel bostadsrättsföreningar, 

campingar och hotell. 

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

ECO Laddkit

Ett enkelt och prisvärt sätt att konvertera din motorvärmare till laddare för elbilen
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ECO Laddkit Flex - Insatser med uttag för motorvärme med 
IMD samt laddning av elfordon 

ECO Laddkit Flex är en insats som är utrustad med temperaturstyrt tillslag, RFID samt 

insamlingsmätning. Lösningen är lämplig där debitering av den faktiska förbrukningen ska 

kunna kopplas mot användaren. Användaren kan då styra uttagen med smartphone-app eller 

via datorn. Detta medför att varje användare också kan se sin egen förbrukning och ägaren 

kan läsa av användarnas konton och debitera varje användares individuella förbrukning. För 

att systemet med insamlingsmätning ska fungera behövs CMU-enheten DB342CMULC för 

varje matande trafo. CMU-enheten rapporterar all förbrukning som registrerats genom en 

webbportal, som finns inbyggd i enheten, till en server. Kontakten med Internet sker genom 

fast lina från befintlig anläggning eller via mobilt bredband som kopplas in i centralen.

Lösningen kan även levereras för Wi-Fi, M-bus eller Ethernet på förfrågan. Insatsen kan ställas 

in med fria uttag och kan då levereras i kombination med RFID-bricka. Vid användning av 

RFID-bricka så loggas all mätdata och användarens kalender i brickan och kan då användas 

i valfri stolpe där uttag finns. Eldon Installations laddkit Flex levereras med laddhandske Typ 2. 

Alla Eldon Installations laddkit är utrustade med en lysdiod som indikerar laddstatus och en 

charge controller för Mode 3 laddning. När laddhandsken ansluts startar laddningen direkt. 

Tillsammans med Eldon Installations väggfäste ECOVF kan insatsen enkelt fästas på till 

exempel en husvägg och därmed göra det enkelt för föraren att ladda sitt elfordon hemma. 

ECO Laddkit är också utrustad med ett Schuko-uttag för övrig elanvändning och alla 

insatser är skyddade med personskyddsbrytare Typ A. 

 



Beställningsinformation ECO Laddkit & Laddkit Flex

Artikelnummer E-nummer Faser A Typ Mätning Styrning RFID

ECO1P16C1 2448370 1 16 1 - - -
ECO1P16C2 2448371 1 16 2 - - -
ECO1P16C1M 2448372 1 16 1 Mätning med manuell avläsning - -
ECO1P16C2M 2448373 1 16 2 Mätning med manuell avläsning - -
ECOS1P2URFIDM 2448374 1 10 2 Insamlingsmätning webb, app, telefon Ja
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Nu kan du ladda elbilen med Eldon 
Installations kit för hemmaladdning i 
din motorvärmarkapsling.
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Smarta lösningar för din campinganläggning
Fri tillgång eller debitera för exakt förbrukning.

Camp Complete - Få full kontroll över din anläggning

Denna lösningen ger dig som campingägare full kontroll över din anläggning. Konceptet 

innehåller en styrbar mätare för IMD-system (Individuell Mätning & Debitering) som möjliggör 

att varje användares förbrukning mäts och lagras. Mätarna finns installerade i varje uttag och 

för sedan över information till en central insamlingsenhet (CMU), därefter förs informationen 

vidare till systemet ”Min El”. Detta kan även integreras med campingens bokningssystem och 

administratören kan enkelt läsa av och debitera campinggästen för faktisk förbrukning. Detta 

är mycket tidsbesparande för campingägaren som inte behöver läsa av varje insats manuellt. 

Det är också fördelaktigt för campingens säsongsgäster som kan styra sitt uttag via webb, 

sms eller app för smartphones. 

Camp Measure

Camp Measure konceptet innehåller, precis som Complete, en mätarfunktion men där 

förbrukningen läses av manuellt vid campingcentralen. Camp Measure lämpar sig bra vid de 

anläggningar där det inte finns behov av många insatser med mätarfunktion.

Camp Basic

I Basic-utförandet finns en insats med fritt uttag för konstant ström utan mät- eller styrfunktion. 

Denna lösning lämpar sig bra när campingägaren vill ha fasta priser utan hänsyn till 

elförbrukningen.



Mätning med manuell avläsning
E-nummer Artikelnummer A RFID Mätning Styrning

2448344 ECO2CEE6KWH 6 - Mätning med manuell avläsning -
2448345 ECO2CEE10KWH 10 - Mätning med manuell avläsning -
2448347 ECO2CEE16KWH 16 - Mätning med manuell avläsning -

Insatser med styrning och insamlingsmätning
E-nummer Artikelnummer A RFID Mätning Styrning

2448356 ECO2CEE16MB 16 - Insamlingsmätning Styrning via webb, app, telefon
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ECO-insatserna med dubbla CEE-uttag lämpar sig för campingplatser och marinor. Alla insatserna är utrustade med en 

personskyddsbrytare till varje uttag. Insatserna finns med fritt uttag eller med olika typer av mätning, från manuellt avläsningsbara 

mätare till mätning med styrning och insamlingsmätning. Alla mätare är MID-certifierade. Det är möjligt att ställa in 

strömbegränsningsnivån i CMU-enheten.

Med Eldon Installations lösningar för camping kan du som campingägare spara 
tid genom att få information om varje gästs förbrukning direkt i din dator.

Insatser med fritt uttag
E-nummer Artikelnummer A RFID Mätning Styrning

2448340 ECO2CEE6 6 - - -
2448341 ECO2CEE10 10 - - -
2448343 ECO2CEE16 16 - - -

*Adapterkabel för konvertering av CEE till Schuko, se tillbehör sidan 7.



Vill ni kunna styra över uppvärmning och användningen av el i era stugor? Eller ge fri tillgång men 

kunna debitera varje hyresgäst för den el de har förbrukat? ECO Control är en styrenhet för 

montering på DIN-skena, som har veckokalender, kan ansluta mätare och lagra mätvärden. Den 

kan styras med lokal knappsats med hjälp av RFID-tagg, smartphone-app eller SMS. Som 

administratör kan du sedan ha full kontroll över dessa kanaler. Exempelvis kan du se till att värmen 

inte är igång på sommaren eller kunna starta värmen dagen innan stuggästerna anländer då det 

är kallt ute.

ECO Control-enheten är även utrustad med uttag för en vattenmätare. På detta sätt kan man alltså 

få en bild över den totala energiförbrukningen för hela anläggningen. Systemet går att koppla ihop 

med anläggningens ordinarie bokningsprogram och administratören kan även se i systemet vilka 

kanaler som är aktiva i varje stuga. Eldon Installation erbjuder ett Premium och ett Basicpaket efter 

kundens behov där båda paketen är utrustade med en tempgivare.

ECO Control Premium

ECO Control Premium är utrustad med en temperaturmätare samt insamlingsmätning och 

fjärrstyrning där enheten kan kopplas ihop med bokningssystemet och administratören därmed 

kan se energiförbrukningen samt kontrollera och styra temperaturen direkt från sin dator eller 

smartphone men även från lokal knappsats inne i stugan. 

ECO Control Basic

ECO Control Basic-konceptet gör det möjligt att styra temperaturen i stugan via lokal knappsats 

direkt på enheten. Denna lösning är en enklare variant utan insamlingsmätning och fjärrstyrning 

Det går att ansluta upp till sex stycken tempgivare till varje ECO Control-enhet. Även 

vattenförbrukningen kan mätas. 
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ECO Control
RFID-lösning för styrning och mätning av el och värme i stugor.



ECO - Insatser med 3-fas
Till ECO-kapslingen finns även en insats med 3-fas-uttag vid behov av större kraftmatning. 

Lösningen består då av ett uttag med 3-fas, skyddat av en 4-polig personskyddsbrytare. 

Insatsen finns både med och utan mätning. Vid mätning ingår en manuellt avläsningsbar MID-

certifierad mätare men denna kan bytas ut mot en mätare med insamlingsfunktion om så 

önskas.

Insatser med 3-fas, CEE uttag, med och utan mätning
E-nummer Artikelnummer A Mätning

2448364 ECO16A3F 16 -
2448365 ECO16A3FM 16 Mätning med manuell avläsning
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