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EXTRA
SÄKERHET

SMART

Personskyddsbrytare typ A
med DC-övervakning

Laddboxen är utrustad med
olika smarta och uppkopplade
lösningar

4 UTTAG

2 ladduttag och 2 jordade uttag

22kW

Upp till 11 mil i timmen

MADE IN
NÄSSJÖ

Utvecklad och producerad i
Nässjö

VARFÖR DUO.COMBO?

FULL KRAFT

Duo.Combo erbjuder full kraft upp till 22kw. Laddaren
ﬁnns i olika utföranden, både 1-fas och 3-fas. Duo.Combo
är utrustad med 2 stycken typ 2 anslutning samt 2
stycken jordade uttag.

SNABBARE

Med en Duo.Combo 3-fas laddbox, laddar du 10 gånger
snabbare än ett vanligt uttag. Med full maxeffekt ger det
11 mil i timmen.

KOMPATIBEL

Duo.Combo fungerar med alla elbilar och elhybrider på
marknaden. Laddboxen använder typ 2 anslutning vilket
är standard på marknaden.

SÄKERHET

Utrustad med inbyggd personskyddsbrytare typ A samt
DC-övervakning och inbyggd energimätare. Vår laddbox
är även klassad med IK10 och IP54 för extrema förhållanden.

SMART

Duo.Combo är utrustad med digitala lösningar för att
administrera och styra produkten. Det ger ägaren av
laddboxen möjlighet att välja vilken operatör som ska
användas för debitering av slutanvändare.

INSTALLATÖRENS
BÄSTA VÄN
MARKNADENS ENDA
LADDBOX DÄR ALLT ÄR
INBYGGT
- Personskyddsbrytare typ A
- DC-övervakning
- Inbyggd energimätare
- Plug and play
- RFID-läsare (vissa modeller)
- Beröringsskydd
- 25 mm² plint för inkommande kabel
samt vidarematning

UTVECKLAD TILLSAMMANS
MED SVERIGES ELEKTRIKER
Laddboxen är utvecklad tillsammans med erfarna
elektriker för att skapa en så smidig installation som
möjligt. Laddboxen erbjuder marknadens största
utrymme för koppling vid installation.

MADE IN NÄSSJÖ

Laddboxen är utvecklad och producerad i Nässjö.
Eldon Installaaon har en lång historik gällande
produkkon av kvalitaava elkomponenter och
innovaava lösningar inom elfördelningssystem. Eldon
Installaaon erbjuder idag ee komplee produktutbud
av laddlösningar ll elbilar samt elhybridsbilar.
Produkten är utvecklad för aa klara det svenska
klimatet och de publika miljöerna där laddboxarna
ska placeras. Duo.Combo innehar IK10 och IP54,
vilket betyder aa laddboxen klara extrema
förhållanden - perfekt för oﬀentliga miljöer.

SMART

Duo.Combo är utrustad med OCPP och därmed kan
ägaren frii välja vilken operatör som kommer sköta
debitering mot slutkund. Valet av operatör påverkar
sedan vilka funkkoner samt underlagsmöjligheter
som kan skapas. Med OCPP kan en ägare
sammankoppla oändligt med enheter, det är
strömförsörjningen som begränsar eﬀekten. Vi kan
även
erbjuda vår egna IMD lösning, där samma
äv
smarta funkkoner ﬁnns.

SÄKERHET

Med Duo.Combo kan du som fassghetsägare sova
goo om naaen. I våra laddboxar ﬁnns det allld
personskyddsbrytare typ A, med DC-övervakning,
vilket är säkrare än marknadens standard som
använder enbart jordfelsbrytare. Alla våra laddboxar
är även utrustade med ee extra beröringsskydd.

FÖRDELAR

-

Utvecklad och producerad i Nässjö
Laddeﬀekt kan regleras mellan 1,8 - 22kW
Välj mellan 1-fas eller 3-fas
Dynamisk lastbalansering
Automaask köfunkkon
4G eller LAN-koppling
RFID-läsare (vissa modeller)
DC-övervakning
Inbyggt skydd med personskyddsbrytare typ A
Inbyggd energimätare
Passar alla elbilar
Välj din färg (större order)
Matchande stolpe och kabelhållare ﬁnns som
llbehör.

SPECIFIKATION
DIMENSIONER
D:136 mm

B:359 mm

H:440 mm

TEKNISK

Laddning
Laddeﬀekt: 1,8 - 22 kW
8A 1-fas ll 32A 3-fas ställs in via vald plaaorm
6A på schukouuagen
Upp ll 7,4 kW med 32A 1-fas
Upp ll 22 kW med 32A 3-fas
UUag: Typ 2, hona (IEC 62196-2)
Spänning: 230V /400V AC

Säkerhet
Inbyggd personskyddsbrytare typ A
Inbyggd DC-övervakning
Inbyggd energimätare
Kapslingsklass: IP54
Slaghåll
Slaghållfasthet:
IK10
Korrosivitetsklass: C5
Systemlås
RFID-läsare (vissa modeller)
Följer standarder: IEC 61851-1 (Elfordon kondukkvladdning),
IEC61851-22 (Laddstaaon för växelström), IEC 61439-7 (AEVCS)

Övrigt
Dimensioner (mm): H:440 x B: 359 x D: 136
Driitemperatur: -25°C ll +40°C
Uppkoppling: 4G eller LAN
Statusindikator: LED
Vikt: 12 kg

EN KRAFT
ATT RÄKNA
MED
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