EVlink™ Wallbox

Heng med i tiden!
Enkel, rask og robust,
som ladestasjoner bør være

Lad opp og kjør
Opp til 10 ganger raskere*

Optimal brukersikkerhet

Avhengig av type elbil og EVlink Wallbox
ladeeffekt, kan du lade opp til ti ganger
raskere enn med en vanlig stikkontakt.

En kvalifisert elektriker skal installere en dedikert
kurs i sikringsskapet til EVlink Wallbox. Det gjør
ladestasjonen driftsikker uten å forstyrre ditt
elektriske anlegg.
I motsetning til en konvensjonell stikkontakt, er
EVlink Wallbox beregnet på å levere høy effekt
flere timer hver dag.
EVlink Wallbox er standardisert for alle typer
ladbare biler.

Plugg i og lad!
Når lyset foran på Wallbox starter å blinke,
vet du at ladingen er igang.

Gjennomsnittlig ladetid for en typisk
elbil for å oppnå en rekkevidde på 40 km

40 km

Wallbox 22 kW
Wallbox 7,4 kW
Stikkontakt

20 min
1t
+3 t

*Basert på 22 kW versjon. Med ladeeffekt
7,4 kW, kan du lade opp til 3 ganger raskere.

Stol på kompetansen
til en kvalifisert elektriker
EVlink Wallbox installeres av en kvalifisert elektriker
som sørger for at installasjonen utføres i henhold til
gjeldende standarder.

Spar penger, føl deg komfortabel
Utsett ladingen til tider med lav last på
strømnettet eller tilpass ladeeffekten når for
mange apparater kjører samtidig i hjemmet ditt.

Robust utendørs Wallbox
for boliger og private eiendommer
(kommuner, offentlig virksomhet, hotell...)

EVlink Wallbox oppfører seg som et hvert husholdningsapparat på den
måten at du “fyller opp” bilen din fullstendig problemfritt.

Bygd for å vare
• Designet for å tåle daglig bruk
• Forbedret motstand mot sollys

Minimalistisk

Problemfritt

stilrent design

• Kontrollerer bruk med nøkkel
• Ingen andre enn du kan stoppe ladingen
• Ingen mulighet til å trekke ut ladekabel hvis
Wallbox er låst

Enkel å bruke
• Brukervennlig design og intuitivt
brukergrensesnitt
• Indikatorlampe som viser ladestatus
• Stopp/restartknapp
Med fastmontert kabel

Med uttak

Teknisk informasjon
Dimensjoner: H 480 mm x B 330 mm x D 170 mm
Veggmontert installasjon: krever minst 80 cm ledig plass på høyre side av ladestasjonen
Vekt: 5.6 kg (med uttak), 7.5 kg (med fastmontert kabel)
Ladekabel lengde: 4 m
Driftstemperatur: -30°C til +50°C
Vær- og støtbestandig, egnet for utendørs bruk: IP54, IK10

Gjennomsnittlig tid for å lade et 24 kWh bilbatteri
22 kW

< 1.5 t
< 3t

11 kW

EVlink Wallbox ladestasjon

< 4t

7.4 kW

< 8t

3.7 kW

Lading

< 12 t

Stikkontakt

2.3 kW
1-fase

3-fase

3,7 kW

7,4 kW

11 kW

22 kW

T2 uttak

EVH2S3P02K

1502306

EVH2S7P02K

1502307

EVH2S11P02K

1502308

EVH2S22P02K

1502309

T2 m/deksel

EVH2S3P04K

1502323

EVH2S7P04K

1502324

EVH2S11P04K

1502325

EVH2S22P04K

1502326

Fast kabel T1

EVH2S3P0AK

1502310

EVH2S7P0AK

1502311

Fast kabel T2

EVH2S3P0CK

1502312

EVH2S7P0CK

1502313

EVH2S11P0CK

1502314

EVH2S22P0CK

1502315

Tilgjengelig informasjon om
miljøpåvirkning og klimatiltak

Få mest utbytte
av din elbil
Schneider Electric kan hjelpe deg med å velge
riktig EVlink Wallbox og få den installert!
•V
 år produktvelger vil hjelpe deg med å velge riktig ladestasjon til ditt behov,
ved å ta hensyn til elbil modell og din elektriske installasjon.
•

For å finne mer info om EVlink Wallbox
og vår produktvelger, besøk oss på
www.schneider-electric.no/evlink
via PC, nettbrett eller smartphone.
Som global spesialist på energystyring, spiller Schneider Electric
en viktig rolle i innføring av elbiler blant almennheten. I mer enn
5 år, har Schneider Electric samarbeidet med de ledende innen
bilindustrien for å kunne tilby miljøvennlige og brukervennlige
ladestasjoner til ditt behov.

Schneider Electric Norge AS
Sandstuveien 68
NO-0680 OSLO
Tlf: 07023

www.schneider-electric.no/evlink
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