
Easee Equalizer Amp on mittauslaite ja Easee Equalizerin 
lisätarvike. Tämä laite tarjoaa tiedot, jotka Equalizer 
tarvitsee tasapainottaakseen energian rakennuksesi ja 
latausrobottien välillä. Vältä tarpeettomat investoinnit 
kalliisiin älymittareihin ja asenna vain muutamassa 
minuutissa Plug & Play -järjestelmämme avulla. 

.easee.com

Easee 
Equalizer Amp



Miksi kannattaa valita Easee Equalizer Amp?

Lataa älykkäämmin, turvallisemmin 
ja nopeammin

Equalizer voi hyödyntää käytettävissä 
olevan sähkökapasiteetin dynaamisen 
kuormituksen ja vaiheenhallinnan avulla. 
Yhdessä Amp-tuotteen kanssa ne mittaavat 
rakennuksen kulutusta ja käyttävät 
käytettävissä olevaa energiaa nopeampaan 
lataukseen, mikä tehostaa latauskokemusta 
suuremmissa latauspaikoissa, kuten 
kauppakeskuksissa, toimistoissa ja 
kerrostaloissa.

Amp ja Equalizer antavat sinulle kaiken, 
mitä tarvitset aurinkopaneelien tai muiden 
uusiutuvien energialähteiden käyttämiseksi 
autosi lataamiseen.

Erittäin nopea asennus Plug & Play 
-ominaisuuden avulla, valmis käytettäväksi 
muutamassa minuutissa.

6x nopeampi lataus

Kun energiankulutus on pienempi, 
latausrobottien käytettävissä on enemmän 
energiaa, joten voit ladata jopa 6 kertaa 
nopeammin.

Aurinkoenergialla lataaminen ilman 
älykästä mittaria

Hyödynnä täysin rakennuksesi 
aurinkopaneelit tai muu uusiutuva 
energialähde.

Dynaaminen kuormituksen tasaus ilman 
älykästä mittaria

Lataa sähköautosi nopeammin, kun 
rakennuksen energiankulutus on pienempi,  
ja vältä ylikuormitus ja sähkökatkokset.

Virtaviivaista satojen laturien 
asennus

Vältä kalliit infrastruktuurin päivitykset tai 
verkon kapasiteetin rajoitukset sulakkeiden 
tasaamisen avulla.
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Tekniset tiedot

Yleistä

Mitat (mm): K: 95 x L: 51 x S: 30
Käyttölämpötila: -20 °C - +50 °C
Paino: 105 g
Syöttö: 85–264 VAC
Asennusjärjestelmä: TT, IT tai TN
Vaiheet: 1- tai 3-vaihe

Virta-anturit

Tyyppi: CT-puristimet
Toiminta-alue: 0–100 A
Johtimen halkaisija: max. 16 mm
Kaapelin pituus: 1,5 m

Suojaus

Suojausluokka: IP30
Eristysluokka: II
Ylijänniteluokka: OVC III

Liitettävyys

2x RJ12
6x anturipaikkaa
1x 12-nastainen laajennusportti

Tekniset tiedot
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TÄMÄ ASIAKIRJA SISÄLTÄÄ TIETOA, JOTA VOIDAAN 
MUUTTAA ILMAN ERILLISTÄ ILMOITUSTA.

Voit ladata uusimman version julkaisusta osoitteesta 
http://easee.support

Mitään tämän julkaisun osaa ei saa jäljentää tai 
lähettää missään muodossa tai millään tavalla, 
sähköisesti tai mekaanisesti, sisältäen mutta 
ei rajoittuen kopioimalla, tallentamalla, tietojen 
noutamisella tai tietoverkkojen avulla ilman  
Easee AS:n kirjallista lupaa.

Easee ja kaikki muut Easee-tuotteiden nimet ja 
iskulauseet ovat Easee AS:n tavaramerkkejä tai 
rekisteröityjä tavaramerkkejä. Easee-tuotteita  
voidaan suojata yhdellä tai useammalla patentilla.

Kaikki muut mainitut tuotteet ja palvelut voivat olla 
omistajiensa tavaramerkkejä tai palvelumerkkejä.

Tuotteen ja käyttöliittymän kuvat ovat esimerkkejä 
ja voivat poiketa todellisesta ulkonäöstä.
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