
Pakei sisältää:
1 kpl Easee Equalizer (HAN-pori RJ45 tai RJ12) 
3 kpl Rogowski keloja (500A tai 1000A)
1 kpl Eastron RC 3-vaihemiari - 4 moduulia
1 kpl Tufvasson virtamuuntaja - 3 moduulia
1 kpl RJ12-kaapeli (1,5 m / 6-pinninen)

Dynaaminen kuormanhallinta

● Equalizer mahdollistaa dynaamisen 
kuormituksen tasauksen kiinteistön 
ja Easee Home 
-latausasemien/-aseman välillä. 

● Easee Equalizer miaa 
energiankulutusta ja kuormitusta 
reaaliajassa  

● Langaton tiedonsiirto WiFi:n ja 
EaseeLinkin kaua.

HUOM! VALTUUTETUN 
SÄHKÖASENTAJAN TÄYTYY 
SUORITTAA EQUALIZERIN ASENNUS 
SÄÄNNÖSTEN MUKAISESTI. 
KÄYTTÄJÄNÄ OLET VASTUUSSA, 
ETTÄ TOTEUTUS ON OHJEIDEN 
MUKAINEN!

Optimoi virrankulutuksen suoriamalla automaaisen kuormituksen tasauksen 
Easee -latausaseman/asemien ja rakennuksen välillä. Estää ylikuormituksen ja 
virran katkeamisen sähköauton lataamisen aikana.
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HUOM! ASENNUKSEEN TARVITAAN 
SUOJATTU WIFI YHTEYS  2.4GHZ



1 x Easee Equalizer (HAN RJ12)

● Mitat (mm): K: 110 x L: 110 x S: 27,5
● Paino: 110 g
● Materiaali: PC / ABS
● IP-luokitus: IP40
● Jännite: 12-32 Vdc 30mA
● RJ12-liitin

1 x Tufvassons virtamuuntaja

● Mitat (mm): K: 110 x L: 53 x S: 66
● Tulojännite: 180-264V, 47-63 Hz N - L
● Lähtöjännite: 24V dc (± 5%)
● Teho: 30VA (1.25A) (virtarajoitus 2.5A)
● MTBP: 50 000 h 70 %:n kuormituksella 25 ℃:ssa
● IP-luokitus: IP40
● Käyölämpötila: -10 ℃ - 45 ℃
● Kaksoiseristey (ei saa olla maadoiteua).
● Suojau oikosululta ja ylikuormitukselta.
● Ensisijainen liitäntä: 2-napainen 2,5 mm2
● Toissijainen liitäntä: 2-napainen 2,5 mm2
● Asennus: DIN-kiskoon tai seinäkiinnitys ruuveilla.

1 x Eastron SM630MCT-RC 3-vaihemiari

● Mitat (mm): K: 94,5 x L: 72 x S: 65
● Jännite: 3 x 400V ac / 230V ac
● Verkon taajuus: 50 / 60 Hz (± 2 %)
● Tyyppi: 3-vaiheinen 400 imp / kWh
● IP-luokitus: IP51
● Käyölämpötila: -25 ℃ - 55 ℃
● Ensisijainen liitäntä: 2,5 mm2
● Toissijainen liitäntä: 2,5 mm2
● Asennus: DIN-kiskoon tai seinäkiinnitys ruuveilla.
● Materiaali: Itsestään sammuva UI94 V-0

1 x RJ12 kaapeli

● Pituus: 1,5m
● Väri: Musta
● Valmis leikkaus
● Liitin: RJ12
● Johdin: 6 pinninen

Tekniset tiedot

3 x Rogowski kelat 1000A

● Mitat (mm): L: 250
● Halkaisija: 75-85
● Tulo: 1000A
● Lähtö: 85-100mV I 1KA
● Käyölämpötila: -30 ℃ - 80 ℃

3 x Rogowski kelat 500A

● Mitat (mm): L: 200
● Halkaisija: 45-60
● Tulo: 500A
● Lähtö: 85-100mV I 1KA
● Käyölämpötila: -30 ℃ - 80 ℃



1. Asenna osat liieenä (myöhempänä) olevan kytkentäkaavion mukaisesti

Tarkista Equalizerin takakannesta mikäli sarjanumero alkaa QH vai QP 

2. Kiinnitä CT-klipsit 

Kiinnitä Rogowski kelat kuhunkin vaiheeseen tulevien vaihekaapeleiden ympärillä. 

Huomaa, eä kiinnikkeet on asenneava oikeaan vaihejärjestykseen (L1, L2, L3) ja 

virtaussuuntaan merkityn nuolen mukaisesti. Jos kelat asennetaan väärään 

järjestykseen tai suuntaan, voidaan saada negatiivinen miausarvo.

3. Määritä Eastron 3-vaihemiari

1. Paina "E"-painikea 3 sekunnin ajan.

2. Miari kysyy salasanaa. Salasana on aina "1000" (paina "nuoli ylös ↑" kerran 

vaihtaaksesi).

3. Paina "E"-painikea ja pidä sitä paineuna 3 sekuntia (näytössä näkyy "Set - 

Adr - 001").

4. Paina "Nuoli alaspäin ↓" 5 kertaa (näytössä näkyy "Set - Ct1 - 0005").

5. Paina ja pidä "E"-painikea paineuna 3 sekunnin ajan valitaksesi.

6. Aseta kelojen ampeeri (500A tai 1000A) (Valitse nuolilla → ← ↑ ↓, mitä numeroa 

haluat muuaa) (Näytössä pitäisi nyt näkyä "Set - Ct1 - 0,5 kA" tai "Set - Ct1 

-1,0 kA").

7. Paina "E"-painikea ja pidä sitä paineuna 3 sekuntia vahvistaaksesi (näytössä 

näkyy "Good" vahvistaaksesi asetuksen).

8. Paina "U / I" -painikea palataksesi päävalikkoon ja "nuoli ylös ↓" päästäksesi 

ampeeriarvoihin.

9. Nyt olet valmis ja näet vaihemiauksen näytössä.

Asennus



4. Määritä Equalizer Easee Installer -sovelluksen kaua

● Lataa Easee Installer -sovellus App Storesta tai Google Playsta.
● Joa voit käyää Installer-sovellusta, sinulla on oltava Easee Cloud -tili. Jos sinulla on jo tili, 

voit kirjautua sisään heti.
● Ota järjestelmä käyöön seuraamalla alla olevia ohjeita Installer -sovelluksen kaua.

Latausasema
1. Luo uusi sivusto 

2. Luo uusi latauskohde
3. Täytä latauskohteen tiedot
4. Valitse operaaoriksi Easee
5. Anna pääsulakkeen ja piirin tiedot
6. Wifin tiedot (tärkeää olla yhdistey ennen Equalizerin asennusta)

*katso seuraava sivu mikäli Wifiä ei ole saatavilla
7. Skannaa isäntä-taustalevy (vie puhelin Do not remove -tarran kohdalle) ja viimeistele 

järjestelmä

Equalizer (pidä huoli, eä Wifi on  kokoajan päällä ja lähellä Equalizeria)
Latauskohteen näkymä

1. Lisää Equalizer skannaamalla latausasemaan (vihreä valo ja “BLI BLIM”)

a. Vaihtoehtoisesti sovelluksesta: Wifin tiedot*, jokainen merkki tulee olla tarkalleen 
oikein.

i. Skannaa Equalizer puhelimen NFC-lukijalla*
2. Liitä Equalizer mustaan RJ12-kaapeliin → Equalizer saa virtaa ja alkaa päiviämään
3. Päivitä Equalizer vähintään versioon 99 (kestää jopa 10 minuuia)
4. Aseta miarin tyyppi -> Eastron SDM (installer sovelluksessa)
5. Aseta pääsulakkeen raja -> 100 %
6. Aseta kuormantasauspiirit -> Piiri (päällä)
7. Käynnistä laite uudelleen

Siirrä omistajuus
Latauskohteen näkymä

1. Lataa pilveen
2. Kutsu uusi omistaja puhelinnumerolla (pysyt järjestelmänvalvojana)
3. Pyydä asiakasta lataamaan Easee-sovellus ja luomaan Easee-pilvitili. Jos tili on jo olemassa, 

asiakkaan tulee hyväksyä sähköpostilla läheteävä omistuspyyntö.

Käyöönoo Equalizer

Asennus



Ei Wifi yhteyä?

Voit liiää latausasemaan puhelimesi hotspoiin. Vie puhelin latausasemalle, lisää Wifi installer 
sovelluksen kaua. Kun olet määriänyt Equalizerin viemällä sen latausasemalle, ota puhelin 
mukaan ja aseta Equalizerin RJ12 kaapeliin. Pidä huoli, eä yhteys on kokoajan päällä.

Onko latauasema  jo asenneu?

Jos latausasema  on jo asenneu, sinun on kutsuava järjestelmänvalvojaksi päästäksesi 
järjestelmään Easee Installer -sovelluksessa. Pyydä järjestelmän omistajaa kutsumaan sinut 
järjestelmänvalvojaksi Easee-pilven kaua tai lisää latausasema (isäntä) tavalliseen 
Easee-sovellukseen sarjanumerolla ja PIN-koodilla. Sien sinusta tulee automaaisesti 
järjestelmänvalvoja ja löydät sivuston myöhemmin Installer -sovelluksen "päivitä nykyinen 
latauskohde" -kohdasta. Huomaa, eä sinun on kirjauduava sisään samalla tilillä 
Easee-sovelluksessa kuin Installer-sovelluksessa, joa tämä vaihe toimii.

En voi yhdistää Equalizeria Wifi-verkkoon Installer-sovelluksen kaua
Jos et pysty yhdistämään laitea Wifi-verkkoon, asennusta ei voi suoriaa useista syistä. 

Tarkista seuraavat asiat:

● Wifin nimi ja salasana. Muista käyää pieniä ja isoja kirjaimia sekä erikoismerkkejä. Jos 
sinulla on mahdollisuus muuaa Wifin nimeä, käytä vain kirjaimia ja numeroita, vältä 
erikoismerkkejä ja välilyöntejä.

● Oltava salasana, Wifi ei saa olla avoin
● Yhdistey 2,4 GHz:n Wifi-verkkoon (5 GHz ei toimi)
● Palomuurit tai kirjautumisportaalit eivät estä pääsyä Internetiin
● Varmista, eä Equalizerilla on hyvä yhteys Wifiin. Muuta Equalizerin ja reitiimen sijaintia, 

joa yhteys toimii paremmin. Avaa kaikki autotallin ovet ja julkisivun miauskeskus 
saadaksesi niin hyvän peiton liitäntäprosessin aikana. Vaihtoehtoisesti asenna 
Wifi-laajennus.

● Vaihtoehtoisesti testaa jakaa kännykän nei.

Skannaa Equalizer latausaseman kaua
Jos et onnistu yhdistämään Equalizeria Wifi-verkkoon Installer-sovelluksen kaua, voit yriää 
skannata Equalizerin latauasemaan, kunnes laatikkoon syyy vihreä valo. Sinun on kuitenkin 
varmisteava, eä latauslaatikko on yhdistey samaan Wifi-verkkoon, johon haluat liiää 
Equalizerin. Tämä johtuu siitä, eä nimet ja salasanat kopioidaan, kun skannaat laieita. Jos wifi ei 
ole vielä saatavilla, voit liiää latausaseman Easee Cloudin, Easee-sovelluksen tai latausaseman 
Wifi-liitännän kaua.

Jos haluat määriää Wifin latausaseman Wifi-liitännän kaua, sinun on ensin kytkeävä sulakkeet 
päälle ja pois päältä aktivoidaksesi asennusohjelman. Paina sien latausaseman painikea 5 
sekunnin ajan, kunnes se syyy vihreänä. Kirjaudu sien sisään latausaseman Wifi-liiymään 
(192.168.4.1) ja määritä Wifi. Tarkista Equalizer uudelleen, kun tämä vaihe on valmis.

Käyöönoo - vianetsintä

Asennus



Kontrolli

Mistä tiedän, eä Equalizer näyää oikeat arvot?
Siirry Installer-sovelluksen kaua kohtaan Latauskohteen näkymä-> Latauskohteen rakenne 
-> Equalizer, napsauta tuotekoria ja saat saman visuaalisen kuvan Equalizerista, jonka 
asiakas saa Easee-sovelluksensa kaua. Tällä voit varmistaa, eä samat ampeeriarvot 
näkyvät kuin Eastron-miarissa. Ampeeriarvot löytyvät Eastron-miarista napsauamalla 
[U / I] ja vieriämällä ampeeriarvoihin (A). Huom. kuvat eivät näytä oikeita arvoja.

Arvojen kontrollointi



Ongelmien kartoiaminen

Saan negatiiviset miausarvot 
● Tarkista, eä CT-klipsien nuolet on kytkey oikeaan virtaussuuntaan.
● Tarkista, eä vaihejärjestys on oikea miaamalla latausasema 

jännitemiarilla/-kynällä.
● Tarkista vastaavan värin liitäntä miarissa (valkoinen/musta).
● Tarkista, eä sulakkeen ja miarin välinen liitäntä on oikea. Huomaa 

kytkentäkaaviossa, eä miarin liitännät ovat järjestyksessä L3, L2, L1 alhaalta.
● Jos laitoksessa on aurinkokennoja, se voi näyää negatiivisia arvoja tuotannon aikana.

Miari näyää epänormaaleja arvoja tai ei arvoja lainkaan
● Tarkista, eä RJ12-kaapeli on kytkey oikeassa järjestyksessä kytkentäkaavion 

mukaisesti. Jos kaapeli on käänney väärin (katso RJ12-kaapelin kuvaa 
kytkentäkaaviossa), Equalizer saa virtaa, mua ei tietoja.

● Tarkista, eä miari on aseteu 30A:in noudaamalla osiossa Asennus - Määritä 
Eastron 3-vaihemiari anneuja ohjeita.

● Tarkista, eä latauslaatikko ja miari on asenneu samassa vaihejärjestyksessä. Jos 
vaihto on tapahtunut talossa esim. L2, L1, L3 vaihesekvenssit on säädeävä, joa 
vaihekulma olisi oikea. Ota yhteyä EFUEL-tukeen säätääksesi vaihejärjestyksen 
Equalizerissa. Miari on ehkä kytkeävä päälle, joten asentajan on oltava paikalla 
tämän vianmäärityksen aikana. 

Equalizer on oine-tilassa
● Tarkista, eä latauslaatikko on yhdistey Wifi-verkkoon. Irrota Equalizer miarista, 

kunnes se lakkaa vilkkumasta. Pidä Equalizeria latauslaatikkoa vasten, kunnes valo 
palaa vihreänä. Liitä Equalizer uudelleen miariin. Jos Equalizer ei näy 
Installer-sovelluksessa, yhteys on liian heikko. Aseta Wifi tai Equalizer uudelleen 
saadaksesi paremman signaalin. Asenna mikä tahansa Wifi-laajennus parantaaksesi 
yhteyä.

Mikä on vikana?



Equalizer LED-status 

Virhetilat?

Miten tulkita Equalizerin LED-valoja?

Valkoinen, nopeasti vilkkuva - Käynnistyy

Valkoinen, hitaasti sykkivä 10s välein - Toimii normaalisti

Punainen / Valkoinen, muuuva - Ei Wifi-asetuksia ¹

Punainen, vilkkuva - Ei tietoja miarista ²

Punainen, jatkuva - Virhe²

Tarkista yhteys pitämällä sormeasi Easee-logolla 3 sekunnin ajan.

Näet kaksi vilkkua.

Ensimmäinen vilkkuminen - EaseeLink-radiotaajuuden tila

Toinen vilkkuminen - WiFi-tila

Vihreä - Yhdistetty

Punainen - Ei yhdistetty ²

.



Kytkentäkaavio 
(Equalizerin sarjanumero alkaa QH)



Latausasema Energiamittari Energiamittari Virtamuuntaja


