
Easeen avulla voit hallita kaikkia latausrobotteja, laskuttaa 
virrankulutuksesta, syöttää lataushinnan, tarkastella 
kohteen tilaa jne. Easee Portal on ilmainen ja sitä 
kehitetään jatkuvasti. Ylläpitäjänä ja yhteistyössä joidenkin 
kumppaneidemme kanssa voit nähdä tiedot kohteen 
kulutuksesta viikottain, kuukausittain tai vuosittain kaikkien 
käyttäjien ja kaikkien laturien sekä jaettujen laskujen osalta.

.easee.com

Liikekiinteistöissä
lataaminen



Miksi kannattaa valita Easee?

Kuormituksen tasaaminen

Easee mahdollistaa kuormituksen 
tasauksen jopa 101 latausrobotille 
yhdessä virtapiirissä. Se voi toimia 
sekä online- että offline-tilassa. 
Suuremmissa tiloissa tarvitaan Wi-Fi-
verkko 100-prosenttisen toimivuuden 
takaamiseksi.

Oikeudenmukainen veloitus ja 
kustannusten jakautuminen

Älykäs jonotusjärjestelmä varmistaa, että 
kaikki autot ladataan ylikuormittamatta 
käytettävissä olevaa virtalähdettä. Kun 
latausasemalla on useita omistajia, 
voit seurata kunkin virrankulutusta 
rekisteröimällä heidän latauksensa RFID-
sirulle tai sovelluksen kautta. 

Helppo asentaa ja skaalata

Säästä rahaa asentamalla patentoitu 
Easee Ready -järjestelmämme. 
Latauskohde voidaan asentaa ja 
konfiguroida hetkessä, ja kun laturia 
tarvitaan, voit yksinkertaisesti 
korvata suojakannen latausrobotilla – 
lisäasetuksia ei tarvita. Easee peasy. 

Helppo hallita

Suuremman latausjärjestelmän 
hallinta voi olla hämmentävää ja aikaa 
vievää. Easee Portal tarjoaa kaikkien 
asennettujen laturien täydellisen 
yleiskatsauksen ja hallinnan. Sen kautta 
voit hallita latausrobotteja, laskuttaa 
virrankulutuksesta, määrittää latauksen 
hinnan ja tarkastella järjestelmän tilaa. 

Helppo määrittää

Easee Installer App -sovelluksen avulla 
asentajat voivat määrittää latureita 
suoraan puhelimellaan. Voit lisätä piirejä 
ja taustalevyjä uusille ja olemassa oleville 
latauskohteille muutamalla napsautuksella. 
Sovellusta voidaan käyttää myös 
siirtämään kohteen tiedot mille tahansa 
taustalevylle yksinkertaisesti pitämällä 
puhelinta sen päällä. 

101x

Aina ajan tasalla

Latausrobotissa on sisäänrakennettu 
e-sim ja mobiiliverkkoyhteys. Jos ostat 
laitteen nyt, saat  siihen elinikäisen 
liittymän.

24/7
Täynnä voimaa

Laturi voi ladata sekä 1- että 3-vaiheisesti 
ja tukee latausta jopa 22 kW:iin asti. Siinä 
on tyypin 2 vakiomallinen latausliitin.

22kW

Pieni ja älykäs

Latausrobotti on A4-kokoista paperia 
pienempi ja painaa ainoastaan 1,5 
kg. Tämä tarkoittaa, että edistämme 
aktiivisesti ympäristöystävällisyyttä 
käyttämällä vähemmän kuparia ja 
muovia jokaisessa laturissa.

1.5kg

Hyödyt



Tekniset tiedot
Latausrobotti

Mitat millimetreinä

Yleistä

Mitat (mm): K: 256 x L: 193 x S: 106
Seinäasennus (mm): keskeltä keskelle
K: 160 x L: 125
Käyttölämpötila: -30 ° C - +50 ° C
Paino: 1,5 kg

Lataus

Latausteho: 1,4 - 22 kW
6 A 1-vaihe – 32 A 3-vaihe (säädetään 
automaattisesti käytettävissä olevan 
kapasiteetin mukaan)
Jopa 7,36 kW 32 A 1 vaihe
Jopa 22 kW 32 A 3 -vaihe (TN -verkko)
Vaiheiden määrä: 1 tai 3 (täysin 
dynaaminen)
Liitäntäpiste: Type 2 pistorasia (IEC 
62196-2)
Jännite: 3 x 400 V AC/ 230 V AC (± 10 %)
Verkkotaajuus: 50/60 Hz
Kuorman tasaus jopa 101 latausrobotille 
piiriä kohden
Latauskuorman ja vaiheen tasaus toimii 
offline -tilassa
Sisäänrakennettu energiamittari (± 2 %)

Värit

Liitettävyys

Sisäänrakennettu eSIM (LTE Cat M1 / 2G / 
GPRS)
WiFi 2,4 GHz b/g/n -yhteys
Easee Link RFTM

Hallitse latausta Easee -sovelluksen avulla
RFID/NFC -lukija
OCPP 1.6 oman rajapintamme kautta

Anturit ja ilmaisimet

Valonauha, jossa LED -valot osoittavat 
laturin tilan
Kosketuspainike manuaalista säätöä 
varten
Lämpötila-anturit kaikissa pääliittimissä 

Viiden vuoden takuu

K:256

L:193

Antrasiitti Punainen Sininen MustaValkoinen

Tekniset tiedot

S:106



Easeen fiksu ajattelutapa

6x nopeampi

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

Lataa useita autoja

Equalizerin avulla voit tasapainottaa satoja latausrobotteja 
samanaikaisesti suuremmissa tiloissa.

Aurinkoenergialla lataaminen 

Hyödynnä kestävää energiaa ja lataa autosi suoraan 
rakennuksesi aurinkopaneeleista tai muista uusiutuvista 
energialähteistä.

Vältä ylikuormitus ja sähkökatkokset ladatessasi 
sähköautoa/-autoja.
Dynaaminen latauskuormituksen tasaaminen latausrobottien 
ja rakennuksen välillä.
Pidä silmällä sähkön kulutusta ja katso, miten kapasiteettia 
hyödynnetään.

–

–

– 

Easee Equalizer

Easee Equalizer on pieni älylaite, joka on suunniteltu 
optimoimaan latauskokemuksesi. Se tasaa dynaamisesti 
kokonaisenergiatason latausrobotin ja rakennuksesi välillä.

Useiden laturien asennusmahdollisuus ilman 
verkkokapasiteetin rajoituksia tai infrastruktuurin 
parannusinvestointeja.  
Dynaaminen kuormituksen tasaus ilman älykästä mittaria. 
Saumaton integraatio Easeeen ekosysteemiin.

Easee Equalizer Amp

Easee Equalizer Amp on mittauslaite, joka pystyy lukemaan 
rakennuksen virrankulutuksen, mahdollistaen Easee Equalizerin 
käytön ja dynaamisen kuormituksen tasauksen silloin, kun 
käytössäsi ei ole älykästä mittaria.

Easee Equalizer Amp noudattaa kaikkia toimialamme 
sääntelyvaatimuksia, sääntöjä ja standardeja.

–

–
– 

Lataa älykkäämmin, 
turvallisemmin ja nopeammin

Easeen jakelusta ja ylläpidosta vastaa 
valtuutettujen kumppaneiden ja 
jälleenmyyjien verkosto. Lisätietoja ja 
paikallisen kumppanin löydät osoitteesta:

.easee.com

Skannaa QR-
koodi saadaksesi 
lisätietoja:


