
ECO Flex Kombicentral för elfordonsladdning och bilvärme



Laddning för elfordon i Sverige och världen

En gammal nykomling
Den första elbilen utvecklades redan år 1900. Men det har tagit lång tid innan den blivit en 
succé på marknaden. Förbränningsmotorn var mer effektiv och blev därför istället 
biltillverkarnas första val. I början av 2000-talet tog det riktiga intresset för elbilar fart då 
oljepriserna ökade kraftigt. Detta var också när debatten för klimatfrågan blev viktig och fler 
blev miljömedvetna. I takt med att industrin för elbilar blomstrar växer också ny 
teknologi fram. Behovet av en ökad laddinfrastruktur ökar i hela landet. Vi bidrar till en effek-
tiv och miljösmart utveckling som möter framtidens krav på laddstationer.

Kvalitet möter elegans
Vi värdesätter kvalitetssäkrade produkter som är bra för miljön. Våra laddstationer är mer än 
så. Utöver kvalitet och funktion är de också estetiskt fördelaktiga och användarvänliga. 

Unika funktioner
Vi utvecklar funktioner med användare och kunder i fokus. Därför har många av våra 
produkter egenskaper som de är ensamma om på marknaden. Vi vill påstå att ett 
århundrande av lyhördhet och kunskap inte är förgäves.

En livstids erfarenhet av kvalitetsprodukter
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Unik kombination

Kombicentralen är den enda uttagscentralen på marknaden som erbjuder dubbla uttag för elfordonsladdning, 
1-fas 16A samt dubbla schuko-uttag. Centralen nyttjas av både el- och hybridbilar likväl som fordon med 
motorvärmare. 

Utbytbar insats
Vid renovering eller nyproduktion kan samtliga uttagscentraler uppgraderas eller bytas ut till en kombicentral.
Uttagen är en 4-polig kontakt med bajonettfattning kan för både för Typ1 och Typ2-kablar. Eftersom att
centralen är utrustad med uttag för elfordonsladdning så kan laddkablar till elfordon kompletteras efter behov 
för att hålla kostnaderna nere. 

Flexibel styrning
Fullt utbyggt bygger systemet på att man via en webb portal styr tillgången till sitt eluttag
alternativt styr direkt i eluttaget via knappsatsen. Var och en har sin personliga inloggning till sitt eluttag i 
portalen. Där visas förbrukningen över tid och där gör var och en sina inställningar för avresetid med mera. 
Administratörskontot övervakar samtlig förbrukning och styr användandet av uttagen. I varje central monteras 
2 stycken MID-godkända elmätare för att mäta förbrukningen för vidaredebitering. Centralen kommunicerar 
via en insamlingsenhet (CMU) som monteras i elrummet genom WiFi, m-Bus eller PLC 
(elnätskommunikation). 

Systemet erbjuder olika sätt att styra sitt uttag:
• Direkt i uttaget
• Via webbportalen
• Via telefonsamtal
• Via app

Energibesparing och enkel debitering med mätfunktion
Laddningen sker enligt Mode 3, IEC61851-1, EU-standard från och med 2017. Laddkortet är förberett för 
lastbalansering. För att minska laddeffekten kan kompletteras med en energimätare för att automatiskt läsa av 
energiförbrukningen i realtid. 

Med energiavläsning betalar brukaren endast för förbrukad energi. Detta bidrar till säker debitering för 
användare och minskad elförbrukning, en positiv effekt både på miljön och elkostnaderna. 
Mätvärdesinsamlingen granskas innan den skickas ut för debitering. Mätdatafiler kan levereras till samtliga 
ekonomiska förvaltare och ekonomisystem för inläsning.

RFID-identifiering
RFID-identifiering ger möjlighet för flera att dela på samma uttag. Användaren lägger då sin tagg på centralen 
för att aktivera schuko- eller elladdsuttaget. Om användaren har ett inlagt schema för sina avresetider så följer 
schemat med taggen och kan därför användas på samtliga centraler. Den faktiskta energiförbrukningen 
följer användarens tagg för vidaredebitering. 

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.
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Effektstyrning

Eldon Installation erbjuder effektstyrning för kombicentralerna. Laddkortet i centralen är redan utrustat för 
lastbalansering vid leverans och aktiveras enkelt genom att installera en energimätare på utgående matning till 
parkeringen. På så sätt övervakas effektuttaget i realtid. Genom lastbalansering så kan befintligt kablage bibe-
hållas vid renovering och i många fall befintlig huvudsäkring för parkeringen. Vid nyproduktion behöver man på 
så sätt inte säkra upp för toppförbrukningen vilket genererar minskade elnätsavgifter.

Lastbalanseraren kommunicerar med centralerna genom WiFi, PLC eller M-Bus (kommunikationssätt beställs 
vid order) och beordrar ett begränsat effektuttag vid en överbelastning. När sedan effektuttaget sjunker igen 
ökar laddströmmen. Laddströmmen i centralerna kan därför variera mellan 6-16A.
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Teknisk information

• 
• Laddningen är utrustad med personskydsbrytare Typ A i samband med integrerad DC-felströmsövervakning i 

laddkortet
• Samtliga komponenter innehar CE-intygMID-godkända elmätare
• Centralen är förberedd för effektstyrning. Kompletteras med en energimätare med strömtrafo

Märkspänning   230V 50 Hz 

Märkström laddning  1-fas 16 A

Märkström Schuko  1-fas 10 A

Laddeffekt   AC: 3,7 kW per ladduttag/kabel

Mode    Mode 3 (IEC61851-1)

Kommunikation   WiFi, PLC, M-Bus och GSM (Beställs vid order) 
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Manual
Styrning direkt i uttaget
Påbörja styrning

1. Väcka terminalen genom att trycka på valfri knapp
2. Vid RFID-identifiering, verifiera taggen genom att placera den på RFID-loggan i några sekunder. Godkänd 

tagg visar displayen Tag OK
3. Se till att personskyddsbrytaren alltid är i läge TILL (uppåt)

Slå till strömmen för 30 minuter

1. Håll inne + och – knappen i cirka 5 sekunder. En liten blixtsymbol tänds upp i displayen på din sida, indikerar 
att strömmen är på.

Strömindikering för elmätare

Personskyddsbrytare
i läge TILL 

Elmätarens 
strömindikator

Sken Betydelse
Fast sken Strömsatt
Blinkande sken Strömförbrukning

Notera att reläet som styr eluttaget sitter efter mätaren. Att mätaren är strömsatt behöver inte betyda att 
eluttaget har spänning. 

Ström i uttaget oberoende av inställd avresetid och temperatur

1. Håll inne + och - knapparna under cirka 5 sekunder. Ger ström i 30 minuter.
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Manual
Ställ in avresetid

Behövs normalt inte eftersom stolpen får denna information från styrdatorn lokalt.

1. Håll inne + och - knapparna under cirka 1 sekund
2. Använd + respektive - kanpparna för att ställa in nästa avresetid

• För att ångra tiden eller stänga av lokalt schema stega fram till 24:00 och backa ett steg. Displayen visar 
Avstängd.

Den tid som ställs in är repeterande. Den upprepas varje dag tills terminalen återställs på Avstängd.

Ställ in tid och datum

1. Håll inne båda + knapparna tills menyn visas
2. Bläddra till menyn för inställning av tid och datum på sidan 4 med vänster + knapp
3. Bekräfta med höger + knapp
4. Årtal blinkar

• Stega fram med vänster + knapp
• Ändra med vänster + och minus knapp
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5.   Stega förbi alla inställningar tills all information blinkar
6.   Spara med höger +


