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Ladda elbilen med EVlink

Upptäck möjligheterna 

se.com/se/evlink
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Vårt mål är att säkerställa 
elbilens utveckling 
och framfart genom att 
erbjuda användarvänliga 
laddstationer av absolut 
högsta kvalitet. 

På Schneider Electric 
hjälper vi våra kunder  
att hitta rätt lösning,  
för varje behov.

Ladda ned katalogen
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Har du funderat på att erbjuda 
elbilsladdning till dina anställda 
eller kunder?
Här är några tips och råd.

Innan du sätter igång bör du fundera på dessa frågor

1. Vilket behov har vi idag, antal bilar samt platser? 

2.  Vilken typ av bil ska laddas, hur stor effekt  

kan ombordladdaren ta emot?

3. Hur länge står bilarna parkerade? 

4. Vilken distans ska bilarna köra efter laddning?

5. Hur ser det ut om fem år? 

6.  Vilken tillgänglig effekt har vi i elcentralen,  

kan och vill vi öka huvudsäkringen? 

7.  Behövs lastbalansering för att inte överbelasta 

anläggningen? 

Vad påverkar effektuttaget och hur långt kommer man 
på en laddning?

Man kan säga att en elbil (beroende på modell, last, väder 

m.m.) drar 2 kWh/mil. Det innebär att man behöver ladda 

bilens batteri ca 3 timmar med 3,7 kW för att köra 5 mil. 

Har man tillgång till 22 kW så räcker det med 30 min för 5 

mils körning. Tänk dock på att vissa bilar inte kan laddas 

med 3-fas, även om det finns tillgängligt, vilket gör att 

laddningstiden blir längre.

Har vi behov av tjänster kopplade till elbilsladdning,  
nu eller i framtiden?

Det kan vara klokt att välja en laddare som är förberedd  

för att kopplas upp mot en tjänsteleverantör (laddoperatör)  

om man vill addera till betalningslösning, laststyrning eller 

servicetjänster. Kommunikationen sker via branschens 

gemensamma kommunikationsprotokoll (OCPP).
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EVlink en laddlösning som  
är säker, stabil och skalbar

För fastsättning i mark rekommenderar vi att använda Unimi universiellt 
markfundament, 24 522 27, samt Unimi adapter 24 522 74.

EVlink parkeringsladdare, 
24 519 91, är en 
robust elbilsladdare 
för privata och publika 
parkeringsplatser med 
dubbla uttag 22 kW. 
Försedd med RFID-läsare 
samt integrerad strömtrafo.

I laddarens nederdel finns plats för montage 
av skyddsapparater och extra elmätare. En 
insats för montage av DIN-apparater finns 
som tillbehör, 24 455 67.

Laddaren kan anslutas till ett överordnat system 
via fast eller trådlöst nätverk. EVlink använder 
den senaste versionen OCPP 1.6 och fungerar 
med de flesta operatörer på marknaden.

En bra e-mobility lösning består av laddare med hög kvalité, ett energihanteringssystem 
som säkerställer att laddinfrastrukturen inte äventyrar fastighetens drift, samt ett 
användarvänligt gränssnitt för laddning, identifiering och betalning.    

EVlink parkeringsladdare
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Som alternativ finns EVlink väggbox parkering, 24 519 93 
med dubbla uttag. 

Med en strömskena typ Canalis för matning till laddboxarna får man en 
mycket flexibel och kostnadseffektiv lösning, som kan anpassas efter 
hyresgästernas behov, samt ger en hög person- och installationssäkerhet.  
Installationen kan även utökas med lastbalansering, energimätning och 
uppkoppling mot ett överordnat system.

EVlink väggbox smart, 
24 519 89, är en smidig 
och robust elbilsladdare 
för väggmontage med 
ett uttag typ T2, 22 kW. 
Med RFID-läsare för att 
identifiera användare 
samt integrerad 
strömtrafo. 

EVlink väggbox smart och EVlink väggbox parkering
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EVlink elbilsladdare är utformade 
för att tillgodose olika behov

Funktionsöversikt

Väggbox Plus Väggbox Smart
Parkeringsladdare 

mark
Parkeringsladdare 

vägg
Effekt 3,7 kW - 1-fas 16A

  konfigurerbar i webportalen
7,4 kW - 1-fas 32A

11 kW - 3-fas 16A

22 kW - 3-fas 32A

Ladduttag  
per laddare

1 x T2

1 x T2 + 1 x TE – –

2 x T2 – –

Fast laddkabel 
per laddare

1 kabel 1-fas T1

–
kan erhållas med  

kabelhållare samt funktionen  
"lämna laddkabel ansluten" 

1 kabel 1-fas T2

1 kabel 3-fas T2

2 kablar 1-fas T1 – –
2 kablar 1-fas T2 – –
2 kablar 3-fas T2 – –

Accesskontroll Nyckel – –

RFID –

Mjukvara Webserver –

OCPP 1.6 –

Modbus TCP/IP –

Kan anslutas till energihanteringssystem –

Rapport förbrukningsdata –

Automatgenering av mail med statistik –

Lokal hantering av accesskort –

Lastbalansering mellan 2 ladduttag – –

Inställning av laddström –

Drift- och felsökningsrapport –

Hårdvara Ingång laststyrning
  dvärgbrytarstatus alternativt laststyrning kan användas 

Ingång dvärgbrytarstatus –
Ingång fördröjd start

RDC-DD (felströmsövervakning) – – –

Inbyggd strömtransformator för mätning –

Anslutning Ethernet RJ45 –

Utgång till underspänningsövervakning (MNx)

Låst ladduttagslock – –

Lämna laddkabel i uttag   (kabel ej låst med nyckel)   (konfigurerbar)   (konfigurerbar)

Tillbehör RFID-kort (extra paket med 10st) –

4G Modem –

WiFi – –

Extern energimätare (MID) –

Överspänningsskydd – –

Norminsats (DIN) – – –

Kabelhållare

Stolpe –

Skyddskåpa till anslutningskabel – – –

Laddkablar T1-T2, T2-T2 (5, 7 och 10m)

Ladda ned katalogen
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EVlink elbilsladdare 
innehåller komponenter 
av hög kvalité som klarar 
lång tids användning 
vid höga effekter. Det 
robusta utförandet gör att 
de kan placeras utomhus 
i tufft klimat. De är enkla 
att använda och finns 
i flera olika varianter 
från hemmaladdare till 
smarta uppkopplade 
parkeringsladdare.

Ladda ned katalogen
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Väggbox plus med inbyggt skydd mot DC-felströmmar (RDC-DD)

Beskrivning Fas Art.nr E-nr

Väggbox Plus uttag T2 3,7kW 1-fas EVH3S3P02K 24 522 75

Väggbox Plus kabel T1 3,7kW 1-fas EVH3S3P0AK 24 522 77

Väggbox Plus kabel T2 3,7kW 1-fas EVH3S3P0CK 24 522 78

Väggbox Plus uttag T2 11kW 3-fas EVH3S11P02K 24 522 76

Väggbox Plus kabel T2 11kW 3-fas EVH3S11P0CK 24 522 79

Väggbox Smart med integrerad webportal för inställningar och driftrapporter

Beskrivning Fas Art.nr E-nr

Väggbox Smart kabel T2 7kW 1-fas EVB1A7PCKI 24 522 32

Väggbox Smart kabel T2 7kW RFID 1-fas EVB1A7PCRI 24 519 87

Väggbox Smart uttag T2 22kW 3-fas EVB1A22P2KI 24 522 34

Väggbox Smart uttag T2 22kW RFID 3-fas EVB1A22P2RI 24 519 89

Väggbox Smart uttag T2 22kW +TE* 3-fas EVB1A22P4EKI 24 522 35

Väggbox Smart uttag T2 22kW +TE RFID* 3-fas EVB1A22P4ERI 24 522 36

Väggbox Smart kabel T2 22kW 3-fas EVB1A22PCKI 24 522 33

Väggbox Smart kabel T2 22kW RFID 3-fas EVB1A22PCRI 24 519 88

* TE är ett schuko uttag typ E

Tillbehör

Beskrivning Art.nr E-nr

WiFi modul till väggbox Smart EVP1MWSI 24 519 98

RFID kort 10st 
(utöver de 10st som medföljer laddaren)

EVP1BNS 24 519 97

Stolpe för 1 alt 2 väggboxar EVP1PBSSG 24 519 99

4G Modem EVP2MM 24 523 12

Antenn 4G modem Väggbox Smart EVP2MX 24 523 13

Simuleringsverktyg NCA93100 24 455 66

1/12
QGH5298301-00
08/2018

PLEASE NOTE
 b This device must be installed and serviced by a qualified electrician.
 b All applicable local, regional and national safety standards and regulations must be 

complied with during the installation and use of this device.
 b The manufacturer disclaims all liability in the event of non-compliance with the 

instructions on this sheet.

REMARQUE IMPORTANTE
 b Cet équipement doit être installé et entretenu par un électricien qualifié.
 b Toutes les normes et réglementations de sécurité locales, nationales et régionales 

applicables doivent être respectées lors de l’installation et de l’utilisation de cet 
équipement.

 b Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect des instructions 
fournies dans la présente fiche.

BITTE BEACHTEN
 b Das Gerät muss von einem qualifizierten Elektriker 

installiert und  gewartet werden.
 b Bei der Installation und Verwendung dieses Geräts müssen alle geltenden 

nationalen, regionalen und lokalen Sicherheitsnormen und -vorschriften eingehalten 
werden.

 b Der Hersteller kann keinesfalls für die Nichtbeachtung  der in dieser Anleitung 
enthaltenen Anweisungen haftbar  gemacht werden.

MERK
 b Dette utstyret skal installeres og vedlikeholdes av en kvalifisert elektriker.
 b Samtlige gjeldende lokale, nasjonale og internasjonale normer og forskrifter må 

følges ved installasjon og bruk av dette utstyret.
 b Fabrikanten frasier seg ethvert ansvar dersom instruksjonene som gis i dette 

dokumentet ikke blir overholdt.

fr deen no

NOTICE / AVIS / HINWEIS / LES DETTE
RISK OF RADIO INTERFERENCE

 b In operation, the modem may emit electromagnetic signals that can interfere with 
different embedded systems.

 b Do not use the modem in areas where the use of mobile communications is limited 
or prohibited.
Failure to follow these instructions can result in equipment damage.

RISQUE D’INTERFÉRENCE RADIO
 b En fonctionnement le modem peut émettre des signaux électromagnétiques 

susceptibles d’interférer avec différents systèmes embarqués.
 b N’utilisez pas le modem dans des zones où l’utilisation de communications mobiles 

est limitée ou interdite.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

GEFAHR VON FUNKSTÖRUNGEN
 b Während des Betriebs kann das Modem elektromagnetische Signale abgeben, die 

mit verschiedenen integrierten Systemen interferieren können.
 b Verwenden Sie das Modem nicht in Bereichen, in denen Mobilfunk eingeschränkt 

oder untersagt ist.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

RISIKO FOR RADIOFORSTYRRELSER
 b Under funksjon kan modemet avgi elektromagnetiske signaler som kan forstyrre 

forskjellige integrerte systemer.
 b Bruk ikke modemet i soner der bruken av mobile kommunikasjonssystemer er 

begrensede eller forbudt.
Hvis disse instruksjonene ikke følges, kan det medføre utstyrsskade.

EVlink - EVP2MM

 DANGER / DANGER / GEFAHR / FARE
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH
b Turn off all power supplying the charging station before working on the charging 
station.
b Use a Voltage Tester of appropriate rating.
Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D’EXPLOSION OU D’ARC ELECTRIQUE
b Coupez l’alimentation complète de la borne de charge avant toute intervention sur 
celle-ci.
b Utilisez un testeur de tension présentant les caractéristiques nominales appropriées.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES 
LICHTBOGENS
b Trennen Sie vor dem Durchführen von Arbeiten an der Ladestation sämtliche 
Stromversorgungen.
b Verwenden Sie einen Spannungsprüfer mit geeigneter Nennspannung.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schwereren 
Verletzungen.

FARE FOR ELEKTRISK STØT, EKSPLOSJON ELLER LYSBUE
b Slå av all strøm til ladestasjonen før du foretar noe inngrep på den.
b Bruk en spenningstester for å sjekke nominell ytelse.
Hvis disse instruksjonene ikke følges, vil det medføre dødsfall eller alvorlig 
personskade.

QGH5298301-00
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Laddstation för parkeringsplatser

Beskrivning Fas Art.nr E-nr

Parkeringladdare mark uttag T2 2x22kW 3-fas EVF2S22P22 24 519 90

Parkeringsladdare mark uttag T2 2x22kW RFID 3-fas EVF2S22P22R 24 519 91

Parkeringsladdare vägg uttag T2 2x22kW 3-fas EVW2S22P22 24 519 92

Parkeringsladdare vägg uttag T2 2x22kWv RFID 3-fas EVW2S22P22R 24 519 93

Tillbehör

Beskrivning Art.nr E-nr

RFID kort 10st 
(utöver de 10st som medföljer laddaren)

EVP1BNS 24 519 97

4G Modem EVP2MM 24 523 12

Antenn 4G modem Parkeringsladd EVP2MP 24 523 14

Norminsats till EV-link parkeringsladdare EVP1FKC 24 455 67

Kabelhållare till publika laddstationer EVP1PH 24 455 68

EVlink skyddskåpa till anslutningskabel EVP1WPSC 24 455 69

EV simulator NCA93100 24 455 66

Unimi universiellt markfundament 24 522 27 

Adapter EVlink Parkeringladdare till Unimi 
markfundament

24 522 74

1/12
QGH5298301-00
08/2018

PLEASE NOTE
 b This device must be installed and serviced by a qualified electrician.
 b All applicable local, regional and national safety standards and regulations must be 

complied with during the installation and use of this device.
 b The manufacturer disclaims all liability in the event of non-compliance with the 

instructions on this sheet.

REMARQUE IMPORTANTE
 b Cet équipement doit être installé et entretenu par un électricien qualifié.
 b Toutes les normes et réglementations de sécurité locales, nationales et régionales 

applicables doivent être respectées lors de l’installation et de l’utilisation de cet 
équipement.

 b Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect des instructions 
fournies dans la présente fiche.

BITTE BEACHTEN
 b Das Gerät muss von einem qualifizierten Elektriker 

installiert und  gewartet werden.
 b Bei der Installation und Verwendung dieses Geräts müssen alle geltenden 

nationalen, regionalen und lokalen Sicherheitsnormen und -vorschriften eingehalten 
werden.

 b Der Hersteller kann keinesfalls für die Nichtbeachtung  der in dieser Anleitung 
enthaltenen Anweisungen haftbar  gemacht werden.

MERK
 b Dette utstyret skal installeres og vedlikeholdes av en kvalifisert elektriker.
 b Samtlige gjeldende lokale, nasjonale og internasjonale normer og forskrifter må 

følges ved installasjon og bruk av dette utstyret.
 b Fabrikanten frasier seg ethvert ansvar dersom instruksjonene som gis i dette 

dokumentet ikke blir overholdt.

fr deen no

NOTICE / AVIS / HINWEIS / LES DETTE
RISK OF RADIO INTERFERENCE

 b In operation, the modem may emit electromagnetic signals that can interfere with 
different embedded systems.

 b Do not use the modem in areas where the use of mobile communications is limited 
or prohibited.
Failure to follow these instructions can result in equipment damage.

RISQUE D’INTERFÉRENCE RADIO
 b En fonctionnement le modem peut émettre des signaux électromagnétiques 

susceptibles d’interférer avec différents systèmes embarqués.
 b N’utilisez pas le modem dans des zones où l’utilisation de communications mobiles 

est limitée ou interdite.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

GEFAHR VON FUNKSTÖRUNGEN
 b Während des Betriebs kann das Modem elektromagnetische Signale abgeben, die 

mit verschiedenen integrierten Systemen interferieren können.
 b Verwenden Sie das Modem nicht in Bereichen, in denen Mobilfunk eingeschränkt 

oder untersagt ist.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

RISIKO FOR RADIOFORSTYRRELSER
 b Under funksjon kan modemet avgi elektromagnetiske signaler som kan forstyrre 

forskjellige integrerte systemer.
 b Bruk ikke modemet i soner der bruken av mobile kommunikasjonssystemer er 

begrensede eller forbudt.
Hvis disse instruksjonene ikke følges, kan det medføre utstyrsskade.

EVlink - EVP2MM

 DANGER / DANGER / GEFAHR / FARE
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH
b Turn off all power supplying the charging station before working on the charging 
station.
b Use a Voltage Tester of appropriate rating.
Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D’EXPLOSION OU D’ARC ELECTRIQUE
b Coupez l’alimentation complète de la borne de charge avant toute intervention sur 
celle-ci.
b Utilisez un testeur de tension présentant les caractéristiques nominales appropriées.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES 
LICHTBOGENS
b Trennen Sie vor dem Durchführen von Arbeiten an der Ladestation sämtliche 
Stromversorgungen.
b Verwenden Sie einen Spannungsprüfer mit geeigneter Nennspannung.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schwereren 
Verletzungen.

FARE FOR ELEKTRISK STØT, EKSPLOSJON ELLER LYSBUE
b Slå av all strøm til ladestasjonen før du foretar noe inngrep på den.
b Bruk en spenningstester for å sjekke nominell ytelse.
Hvis disse instruksjonene ikke følges, vil det medføre dødsfall eller alvorlig 
personskade.

QGH5298301-00
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Laddkabel

Beskrivning Längd Art.nr E-nr

Laddningskabel 1-f 32A T2-T1 5m EVP1CNS32121 24 519 94

Laddningskabel 1-f 32A T2-T2 5m EVP1CNS32122 24 519 95

Laddningskabel 3-f 32A T2-T2 5m EVP1CNS32322 24 519 96

Laddningskabel 1-f 32A T2-T1 7m EVP1CNL32121 24 522 37

Laddningskabel 1-f 32A T2-T2 7m EVP1CNL32122 24 522 39

Laddningskabel 3-f 32A T2-T2 7m EVP1CNL32322 24 522 41

Laddningskabel 1-f 32A T2-T1 10m EVP1CNX32121 24 522 38

Laddningskabel 1-f 32A T2-T2 10m EVP1CNX32122 24 522 40

Laddningskabel 3-f 32A T2-T2 10m EVP1CNX32322 24 522 42

Jordfelsbrytare

Beskrivning Art.nr E-nr

Jordfelsbrytare A9 iID 2P 16A 30mA B EV                 A9Z51216               21 652 25

Jordfelsbrytare A9 iID 2P 25A 30mA B EV                 A9Z51225             21 652 26

Jordfelsbrytare A9 iID 2P 40A 30mA B EV                 A9Z51240             21 652 27

Jordfelsbrytare A9 iID 4P 40A 30mA B EV                 A9Z51440           21 652 28

Jordfelsbrytare A9 iID 4P 63A 30mA B EV                 A9Z51463               21 652 29
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Eftersom laddning av elbilar görs vid 

relativt höga effekter är det viktigt att 

installerade apparater är säkra och trygga 

för bilförare och driftpersonal att hantera. 

Det är också viktigt att funktionen är stabil, 

med få avbrott, för låga driftkostnader. 

Varje ladduttag ska ha egen säkring och 

jordfelsbrytare och som komplement kan 

man även installera överspänningsskydd, 

underspänningsskydd MNx 

och  energimätare. Läs mer i 

Elinstallationsreglerna SS 436 40 00, 

utgåva 3, kapitel 722.

Kanske är det också klokt att förbereda 

kanalisationen för att enkelt och 

kostnadseffektivt kunna utöka antalet 

elbilsladdare framöver.

Installation som ger säker och stabil laddning både för fastighet och användare

Jordfelsbrytare och dvärgbrytare monteras lätt åtkomlig i elcentral, 
underfördelning, eller i Canalis uttagslåda. Apparaterna skyddar då både 
matande kabel, laddare och bil. Det blir enkelt att felsöka, återställa utlöst 
apparat samt göra den årliga kontrollen av jordfelsbrytare. Om fel uppstår i en 
av laddarna påverkas inte de andra. 

Rekommenderade skyddsapparater

Väggbox Smart och Parkeringsladdare

Laddning  1-fas  1-fas  3-fas  3-fas

Effekt - Ström 3,7 kW - 16A 7,4 kW - 32A 11 kW - 16A 22 kW - 32A

Installation

Dvärgbrytare 20A typ C 40A typ C 20A typ C 40A typ C

Jordfelsbrytare 2P 25A 30mA typ B, 21 652 26 2P 40A 30mA typ B, 21 652 27 4P 40A 30mA typ B, 21 652 28

Manöver Parkeringsladdare

Dvärgbrytare 4A typ C

Jordfelsbrytare  2P 25A 30mA A-SI, 21 649 34

Väggbox Plus

Laddning 1-fas 3-fas

Effekt - Ström 3,7 kW - 16A 11 kW - 16A

Installation

Dvärgbrytare 20A typ C 20A typ C

Jordfelsbrytare 2P 25A 30mA typ A-SI, 21 649 34 4P 25A 30mA typ A-SI, 21 649 75

Vad ska man tänka på  
vid installation

Jordfelsbrytare

Dvärgbrytare

Att beakta;
• kortslutningshållfasthet
• selektivitet
• spänningsfall

Överströmsskydd

Laddbox  
med ett uttag

Fördelningscentral
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Vi ger dig nyheter du inte vill missa 

– få vårt nyhetsbrev 

EVlink har egen Web-portal

EVlink parkeringsladdare samt de smarta väggboxarna 

har en egen web-portal för inställningar, hantering av 

RFID-kort, driftrapporter och felsökning. Lastbalansering 

kan ske lokalt genom att ställa ner strömmen till valfritt 

värde i web-portalen eller på distans via uppkoppling 

mot överordnat styrsystem. Insamling och export av 

förbrukningsdata kan också göras via web-portalen.

Web-portalen nås via en Ethernet-kabel som ansluts till 

laddare och dator alternativt via fast nätverk om laddarna 

är ansluta till det. Som tillbehör finns även ett 4G-modem 

för trådlös uppkoppling.

För tuffa förhållanden och kontinuerlig laddning

EVlink är konstruerad enligt den senaste teknik- och 

säkerhetsutvecklingen och fungerar med alla bilmärken 
på marknaden, inklusive Renault Zoe. 

Mer än 90 000 EVlink laddpunkter har installerats  

i sammanlagt 45 länder sedan 2011 och laddarnas  

funktionalitet anses av många vara marknadens bästa. 

EVlink klarar att överföra hög ström under lång tid,  

och har dubbla kapslingar för extra skydd mot kondens.  

Dessutom miljömärkt med Green Premium.

Standarder för elbilsladdning

Översikt 

Green Premium är den enda utmärkelsen som låter dig utveckla en miljöpolicy samtidigt 

som du kan bedriva affärer på ett effektivt sätt. Utmärkelsen sträcker sig dessutom förbi 

dagens miljökrav och gör mer för miljön än vad som krävs.

ZE Ready 1.4

EV Ready 1.4Grid
quality

Energy
Management

Safety

Standards

Interoperability

Safety

IEC 61851 ed.2
(EV/CS 

communication)

IEC 60364
(supply for EV)

IEC 62196
(plugs/connectors 

for EV/C.S.)

se.com/se/evlink


