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Käytännölliset yksityiskohdat

Sisällysluettelo

TÄRKEÄÄ: 
Lue huolellisesti ennen käyttöä. Säilytä tulevia tarpeita 
varten.

Suomi
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Easee Base

Easee Base on modulaarinen latauspiste Easee 
-latausrobottien asennukseen.

Easee Base mahdollistaa useamman eri kokoonpanon: 
1-Way setup, yhdellä laturilla; 2-Way setup kahdella 
laturilla ja 4-Way setup jopa 4 asennetulla laturilla.

Useammat erilaiset kokoonpanot jakavat monta 
yhteistä osaa. Vain muutamat osat ovat ominaisia 
kullekin kokoonpanolle.

Standardit

Tämä symboli osoittaa, että vastaavat 
toimenpiteet saa suorittaa vain valtuutettu 
sähköasentaja.

Tämä symboli osoittaa välitöntä vaaraa 
ihmisten hengelle ja terveydelle sähköenergian 
vaikutusten vuoksi. Näiden ohjeiden 
laiminlyönti voi aiheuttaa vakavia haittoja 
terveydelle - jopa hengenvaarallisia vammoja.

Johdanto Tekniset tiedot

Yleistä

Mitat (mm): K: 1500 x L: 160 x S: 80
Paino: 6,1 - 7,7 kg
Materiaali: Alumiini ja ruostumatonta terästä
Viimeistely: Jauhemaalaus
Väri: Musta
IP-luokitus: IP44
Eristysluokka: I (Power Railin kanssa)
Iskunkestävyys: IK10

Ominaisuudet

Sovitinlevy 160 mm (keskeltä keskelle) pohjalle
45 asteen kiertotiheys (sovitinlevyn avulla)
Pakkaus sisältää ruuvit ja mutterit
Sovitinlevy tukee 22 mm:n pultteja

Sähköliitäntä

Power Rail -haaroitusrasian kautta kytkeminen vaatii, 
että virtapiiri on vikavirtasuojattu
Useita lataustolppia on mahdollista kytkeä  sarjaan

Kaapelin koko

Tukee enintään 16 mm2 joustavia, holkillisia johtimia ja 
25 mm2 kiinteitä johtimia
Kaapelin pituus Power Rail -haaroitusrasian ja laturien 
välillä: 135 cm
Johtimen materiaali: kupari tai alumiini
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Turvallisuusohjeet

Lue koko käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen 
asentamista ja käyttöä. Noudata seuraavia ohjeita:

Turvallisuusohjeet asennusta varten

—   Tämän tuotteen saa asentaa, korjata tai huoltaa 
ainoastaan valtuutettu sähköasentaja. Kaikkia 
paikallisesti, alueellisesti tai kansallisesti sovellettavia 
sääntöjä koskien sähköasennuksia on noudatettava. 

—   Hengenvaara korkean sähköjännitteen vuoksi. 
Älä koskaan tee muutoksia komponentteihin, 
ohjelmistoihin tai liitäntäkaapeleihin.

—   Asennusta ei saa suorittaa räjähdysherkässä 
ympäristössä tai alueilla, joilla on korkea riski veden 
virtaukselle.

—   Tuote on asennettava pysyvään paikkaan. 
—   Taustalevyn liittimet ovat jännitteisiä kun virtapiiri on 

suljettu, eivätkä liittimet saa koskaan olla suorassa 
kosketuksessa mihinkään muuhun kuin pistokkeeseen 
kytkettyyn elektroniikkaan (Chargeberry).

—   Asennustyypistä riippuen, asennus saattaa vaatia 
virallisia lupia.

Turvallisuusohjeet käyttöä varten

—   Hengenvaara korkean sähköjännitteen vuoksi. 
Älä koskaan tee muutoksia komponentteihin, 
ohjelmistoihin tai liitäntäkaapeleihin.

—   Anna valtuutetun sähköasentajan aina suorittaa 
määrätyt huolto-, asennus- ja korjaustyöt 
paikallisten vaatimusten mukaisesti.

—   Tulipalon sattuessa, älä käytä sammutukseen vettä. 
Älä koskaan puhdista tuotetta korkealla paineella tai 
juoksevalla vedellä.

—   Älä upota tuotetta veteen tai muihin nesteisiin.

—   On suositeltavaa, että sinulla on ylimääräinen suoja 
pylvään ympärillä jos se asennetaan avoimeen 
pysäköintitilaan. 

—   Pidä huoli, etteivät lapset leiki tuotteella.
—   Älä käytä jatkojohtoja tai luvattomia adaptereita 

tuotteen kanssa.
—   Vaikka Latausrobotti on suunniteltu kestämään 

normaaleja sääolosuhteita, suosittelemme 
sen suojaamista suoralta auringonvalolta tai 
altistumiselta äärimmäisille sääolosuhteille. 

—   Älä käytä tuotetta voimakkaiden 
sähkömagneettisten kenttien läheisyydessä tai 
radiolähettimien välittömässä läheisyydessä.



77

Ruuvit, aluslevyt ja mutterit

Pylväs Sivupaneeli SovitinlevyPower Rail

Maadoitusliitäntälevy

Yleistä tuotteesta

Yleiset osat

x4 x4x1
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Yleistä tuotteesta

1-Way / 2-Way

x3
x6

x7
x8

Ruuvit 

1-Way
2-Way

1-Way kansiAsennuslevy

1-Way   x1
2-Way   x2



79

A

A

A

A A

Kiinnitä pylvään perusta sovitinlevyyn 4 hylsykantaisella 
ruuvilla. Suositeltu vääntömomentti on 30-40 Nm.

HUOM! Laite voidaan asentaa 45° säädöin oikean 
suunnan varmistamiseksi.

Pylväs

Sovitinlevy

Pylväs 45° kulmassa
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CB

B B C C

CB

Kokoamisohjeet

1-Way

Kiinnitä asennuslevy kolmella tasapäisellä ruuvilla ja 
kansi kolmella kupukantaisella ruuvilla.

HUOM! Varmista, että pylvään yläpää on suljettu 
muovikorkilla.

1-Way

Levy ja kansi1
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C

C

C

C

Pujota kaapeli pylväässä olevan reiän läpi ja Easee 
-latausaseman taustalevy ennen sen kiinnittämistä 
neljällä kupukantaisella ruuvilla.

1-Way

Taustalevy2
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B

B

B

B B

B

B

Kokoamisohjeet

2-Way
2-Way

Levyt1
Kiinnitä asennuslevyt pylvääseen kolmella tasapäisellä 
ruuvilla per levy (yhteensä 6 ruuvia).

HUOM! Varmista, että pylvään yläpää on suljettu 
muovikorkilla.



83

C

C

CC

C

C

C

C

C

Pujota johdot pylvään jokaisen reiän sekä Easee 
-latausasemien taustalevyjen läpi ennen niiden 
kiinnittämistä neljällä kupukantaisella ruuvilla (yhteensä 
8 ruuvia).

2-Way

Taustalevyt2
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Power Rail

Ennen yhdistämistä

Power Rail on haaroitusrasia, jonka avulla useita 
latauspisteitä voidaan kytkeä sarjaan. Power 
Railin kautta kytkeminen vaatii, että virtapiiri on 
vikavirtasuojattu.

Kiinnitä huomiota latauspisteen maadoitukseen, joka on 
kuvattu huolellisesti seuraavilla sivuilla.

VAROITUS! Power Rail -tuotteen saa asentaa 
ainoastaan valtuutettu sähköasentaja 
ja asentajalle on aina annettava 
vaatimustenmukaisuusvakuutus.

VAROITUS! Katkaise virta ennen johtojen 
kytkemistä. Ole äärimmäisen varovainen ja 
noudata ohjeita huolellisesti.

Power Rail
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Kiinnitä maadoituslevy ennen Power Rail -laitteen 
asentamista. Levy on tärkeä osa pylvään 
suojamaadoitusta (PE).

1.   Varmista, että ylempi PE -liittimen ruuvi on auki ja 
kiilaa sitten levyn pääty taustapuolen liittimeen.  
Maadoituslevyn tulisi maata tasaisesti muovista 
kotelointia vasten.. 

Power Rail

Maadoitus-
liitäntälevy

1
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D

D

2.  Aseta hammastettu aluslaatta pylvään sisällä 
olevaan tankoon. Se tulisi sijoittaa metallisen pylvään 
ja Power Railin väliin.

3.  Liu'uta Power Rail ja maadoituslevy pylvään sisään ja 
lukitse kiskon pohja salpaan.
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E

NB!
E

NB!

4.  Kiinnitä maadoitusmutteri pylvään jousialuslevyllä.

HUOM! PE-liitännän viimeistelemiseksi, 
maadoitusmutteri ja ylempi PE-liittimen ruuvi tulisi 
kiristää (riippumatta siitä, onko siinä johtoa vai ei).

Tärkeää! Älä unohda tätä vaihetta!
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Maadoituslevy yhdistää koko vasemman puoleisen 
kaistan metallipylvääseen, joten on erittäin tärkeää, että 
tätä kaistaa käytetään vain PE-liitäntöihin. 

Suosittelemme kahden alemman liittimen 
käyttämistä päävirtakaapeleille. 

Yhtä liitinsarjaa käytetään virran kytkemiseen ja 
toista virran katkaisemiseen, jos haluat yhdistää 
toisen latauspylvään samaan kaapeliin. Kaapelin 
poikkileikkaus enintään 25mm² ALU ja CU.

Virta sisään / ulos

Power Rail

Liittimet2

PE -kaista



89

Suosittelemme kahden ylemmän liittimen käyttämistä 
latauskaapeleille. 

Yhdellä latausasemalla tarvitset vain yhtä liitinsarjaa, 
kahdella latausasemalla käytetään molempia liitinsarjoja. 
Kaapelikoko enintään 6mm².

Latausasema 1 Latausasema 1

Latausasema 2

1-Way 2-Way
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PE PE N L1 – –

PE N L1 L2 L3

PE L1 L2 – –

PE L1 L2 L3 –

2

1

1.   Kuori yksittäiset 12 mm johdot. Jos kaapelissa 
on joustavat johtimet, on suositeltavaa käyttää 
läpivientejä monisäikeisissä johdoissa. Käytä oikeita 
työkaluja niiden puristamiseen.

2.  Kiristä ruuvit 5 Nm vääntömomentilla.

HUOM! ALU-johtimia käytettäessä on lisättävä 
dielektristä rasvaa.

HUOM! Kun kytket useita taustalevyjä rinnakkain, 
jokainen pääte toimii kytkentäpisteenä viereisille 
taustalevyille. Kaikki taustalevyt on kytkettävä samaan 
vaihejärjestykseen. Ulkoisia kytkentärasioita tai litteitä 
kaapeleita voidaan käyttää, jos se on kätevämpää.

HUOM! On suositeltavaa noudattaa asennuksessa 
käytettyjä värikoodeja. Kansallisista standardeista 
riippuen, kaapelien värit voivat poiketa kuvista. Tämän 
oppaan kuvat noudattavat IEC 60446 -standardia.

HUOM! Varmista ennen virran kytkemistä, että kaikki 
johdot on kytketty oikein ja kiristetty. Tarkasta 
vetämällä jokaista johtoa.

Power Rail

Johdotus3

(230 V)

(230/400 V)

(230 V)

(230 V)

TN 1-vaihe

TN/TT 3-vaihe

IT/TT 1-vaihe

IT/TT 3-vaihe
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Kun kaikki johdot on kytketty Power Railiin, on aika 
asentaa sivupaneeli 4 kupukantaisella ruuvilla.

C

C

C

C

C

Takuu

Laitteessa ei ole materiaalivirheitä ja se on 
kuluttajansuojalakien ja -määräysten mukainen siinä 
maassa, josta tuote on ostettu tai jossa kuluttaja 
asuu. Kaikki oikein asennetut Easee-laitteet kuuluvat 3 
vuoden* rajoitetun takuumme piiriin. 
*Joissakin maissa takuu voi olla laajennettu.

Perustus

Tämä latausasema tarvitsee normaalisti jalustan 
asennuksen. Adapterilevy on yhteensopiva yleisimpien 
160 mm jalustojen kanssa. 

Joissain tilanteissa on myös mahdollista käyttää 
pylvään pienempää pohjaa ilman sovitinlevyä. Tällöin 
mitta on 80 x 80 mm keskeltä keskelle.

Ruuvit

Kaikille uppo- ja kupukantaisille ruuveille suosittelemme 
7-9 Nm vääntöä.

Palautukset ja reklamaatiot

Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai Easee 
-asiakaspalveluun tuotteen palauttamisesta tai 
reklamaatioista.

Asiakaspalvelu

Lataa tuotteesi uusimmat käyttöohjeet, videot ja 
hyödylliset asiakirjat, sekä löydä vastaukset usein 
kysyttyihin kysymyksiin osoitteessa easee.support.

Käytännölliset 
yksityiskohdat

Power Rail

Sivupaneeli4
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