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Innehållsförteckning

VIKTIGT 
Läs noggrant igenom denna manual före användning 
och förvara den på en säker plats för framtida bruk.
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Easee Base

Easee Base är en modulär laddstolpe för montering av 
upp till fyra Easee Charging Robots.

Med Easee Base är det möjligt att välja mellan fyra 
olika konfigurationer. 1-way-installation där endast 
en laddare är monterad, 2-way-installation med två 
laddare, 3-way-installation med tre laddare och slutligen 
4-way-installation, där det finns en laddare på alla sidor 
av stolpen.

Med fyra konfigurationer i en design delar de på många 
gemensamma funktioner. Endast ett fåtal delar är 
specifika för varje typ av layout.

Symboler

Denna symbol visar på att ett viss 
arbetsmoment endast får utföras av en 
certifierad elektriker.

Denna symbol visar på att det finns 
elektrisk ström som innebär omedelbar 
livs- och hälsofara för människor. Om dessa 
instruktioner inte följs kan det leda till allvarliga 
hälsoskador - inklusive livshotande skador.

Inledning
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Tekniska 
specifikationer

Allmänt

Mått (mm): H: 1500 x B: 156 x D: 80
Vikt: 6,1–7,7 kg
Material: Aluminium
Ytbehandling: Pulverlack
Färg: Svart
IP-klass: IP44

Funktioner

Adapterplatta för fundament c/c 160 mm2 
45 graders rotationsintervall (med hjälp av 
adapterplattan)
Skruvar och muttrar ingår

Elektrisk anslutning

Anslutning via Power Rail
Möjlighet till seriekoppling av stolpar

Kabelstorlek

In och ut ur stolpen: Max 25 mm2

Upp till laddningsrobotarna: 6 mm2
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Säkerhets- 
instruktioner

Läs igenom hela manualen noggrant innan du 
installerar och använder produkten. Följ följande 
instruktioner noga:

Säkerhetsanvisningar för installationen

—   Denna produkt får endast installeras, repareras 
eller servas av en behörig elektriker. Alla tillämpliga 
lokala, regionala och nationella bestämmelser för 
elinstallation måste följas. 

—   Livsfara på grund av hög elektrisk spänning. Gör 
aldrig några ändringar på komponenter eller 
anslutningskablar.

—   Installationen får inte utföras i närheten av 
brandfarliga, explosiva ämnen eller i områden där det 
finns öppet vatten (underjordiskt garage) eller risk för 
rinnande vatten. 

—   Produkten måste installeras på en permanent plats. 
—   Anslutningarna i bakplattan tillförs ström när 

strömkretsen sluts och får aldrig komma i direkt 
kontakt eller i kontakt med något annat än plug-in-
elektroniken (Chargeberry).

—   Beroende på typ av installation kan officiella tillstånd 
krävas före installationen. 

Säkerhetsanvisningar för drift

—   Livsfara på grund av hög elektrisk spänning. Gör 
aldrig några ändringar av komponenter eller 
anslutningskablar.

—   Låt alltid en auktoriserad elektriker utföra det 
föreskrivna underhållet, installationen och 
reparationsarbetet.

—   Släck aldrig produkten med vatten. Rengör den aldrig 
med rinnande vatten.

—   Sänk inte ned produkten i vatten eller andra vätskor.
—   Det är lämpligt att ha ett extra skydd runt stolpen 

när den monteras på en öppen parkeringsplats. 
—   Se till att barn inte leker med produkten.
—   Använd inte förlängningssladdar eller icke godkända 

adaptrar i kombination med produkten.
—   Även om laddningsroboten är gjord för att klara 

vanliga väderförhållanden rekommenderar vi att 
du skyddar den från direkt solljus och mot extrema 
väderförhållanden. 

—   Använd inte produkten i närheten av starka 
elektromagnetiska fält eller i närheten av 
radiosändare. 
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Skruvar, brickor och mutter

x4 x4x1

Stolpe Sidopanel AdapterplattaPower Rail

Jordningsplatta

Vanliga delar
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Fäst stolpens fundament på adapterplattan med 4 
skruvar. Rekommenderat vridmoment är 30-40 Nm.

INFO! Kan monteras i steg om 45 ° för att få rätt 
riktning.

A

Vanliga delar

Adapterplatta

Stolpe i 45° vinkel

A

A

A A
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1-Way
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1-vägs skyddskåpa

1-Way

Delar

Monteringsplatta

x3 x7

Skruvar 
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Fäst monteringsplattan och skyddskåpan på stolpen 
med tre platta skruvar vardera (totalt 6 skruvar).

OBS! Se till att stolpens övre del är förseglad med ett 
plastlock.

C

1-Way

Platta och lock1

B

CC

B

B B

C
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C

Trä kabeln genom hålet i pelaren och 
Easee-laddarens bakplatta innan du fäster den med 
4 rundade skruvar.

1-Way

Bakplatta2

C

C

C

C
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2-Way
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Monteringsplattor

x6 x8

2-Way

Delar

Skruvar 
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Fäst monteringsplattorna på stolpen med 3 platta 
skruvar vardera (totalt 6 skruvar).

OBS! Se till att stolpens övre del är förseglad med ett 
plastlock.

2-Way

Plattor1

B

BBBB

B B
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Dra kablarna genom varje hål i stolpen och Easee-
laddarens bakplattor innan du fäster dem med 4 
rundade skruvar (totalt 8 skruvar).

2-Way

Bakplattor2

C

C

CC

C

C

C

C

C
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3-Way / 4-Way
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3-Way / 4-Way

Delar

x26

Nedre ramenTopplatta Övre ramen

3-vägs skyddskåpa

Skruvar 
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Dra den nedre ramen över stolpen och fäst den i det 
nedre gängade hålet med 1 platt skruv på varje sida (2 
skruvar totalt). 

3-Way / 4-Way

Nedre ramen1

C

C
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Fäst den övre ramen i de två översta hålen med 
2 platta skruvar på vardera sida av stolpen 
(Totalt 4 skruvar).

3-Way / 4-Way

Övre ramen2

C C

C
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Täck den övre ramen med topplattan och fixera den med 
4 rundade skruvar.

OBS! Se till att alla kablar dras genom stolpens hål (2 på 
varje sida) innan du sätter fast laddarens bakplattor.

3-Way / 4-Way

Topplatta3

C

C

C

C

C
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Fäst nu de två första av Easee-laddarens bakplattor 
på sidorna, vinkelrätt mot stolpens öppningarna, med 4 
rundade skruvar (totalt 8 skruvar).

OBS! Dra kabeln genom hålet i bakplattorna innan du 
sätter fast dem.

3-Way / 4-Way

De första 
2 laddarna

4

C

C

C

C

C
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Om du installerar en 3-vägskonfiguration, fäst den sista 
bakplattan på en av de öppna sidorna och stäng den 
andra med skyddskåpan.

Innan du sätter fast skyddskåpan måste 
skyddsfliken vikas upp för att du ska kunna montera 
skyddskåpsplattan med 4 rundade skruvar.

3-Way

3-vägs

Sista laddaren 
och kåpan

5

C

C

C

C

C
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Om du installerar en 4-vägskonfiguration, fäst de två 
sista av Easee-laddarens bakplattor i stolpen med 4 
rundade skruvar (totalt 8 skruvar). 

OBS! Innan elektroniken installeras i bakplattorna måste 
de alla programmeras - se installationsguiden som 
medföljde laddningsrobotarna.

4-vägs

4-Way

De sista 
2 laddarna

5

C

C

C

C

C
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Power Rail

Före anslutningen

Power Rail är en anslutningsbox som gör det möjligt att 
ansluta flera laddningsstolpar i serie.

Var uppmärksam på laddstolpens jordningssystem, som 
beskrivs utförligt på följande sidor.

VARNING! Power Rail är en produkt som ska 
installeras av en auktoriserad elektriker, och 
en försäkran om överensstämmelse ska alltid 
tillhandahållas när installatören slutfört 
installationen.

VARNING!  Stäng av strömmen innan 
ledningsdragningen påbörjas. Var mycket 
försiktig och följ instruktionerna noggrant.

Power Rail
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Innan du installerar Power Rail, se till att montera 
jordningsplattan. Plattan är avgörande för att stolpen 
ska anslutas till jordningssystemet.

1.   Se till att den övre PE-terminalskruven är öppen 
och kila sedan in plattans ände i terminalen från 
baksidan. Jordningsplattan ska ligga plant mot 
plasthöljet. 

Power Rail

Jordningsplatta1
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D

D

2.  Trä den tandade brickan på stången inuti stolpen. 
Den ska placeras mellan metallstolpen och Power 
Rail’en.

3.  Skjut in Power Rail’en med jordningsplattan i stolpen 
och fäst dess nedre del i spärren.
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E

4.  Fäst jordningsmuttern med fjäderbrickan på 
stången.

OBS! För att slutföra PE-anslutningen måste 
jordningsmuttern fästas och den övre PE 
-terminalskruven dras åt (oavsett om det sitter en 
tråd i den eller inte).

Viktigt! Glöm ej detta steg!

OBS!

OBS!

E
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Jordningsplattan ansluter hela det vänstra fältet till 
metallstolpen, så det är mycket viktigt att detta fält 
endast används för PE- (jordnings-) anslutningar. 

Vi rekommenderar att du använder de två nedre 
terminalerna för huvudströmkablarna. 

En uppsättning terminaler används för ström in 
och den andra används för ström ut, ifall du önskar 
ansluta en annan laddningsstolpe på samma kabel. 
Kabelstorlek upp till 25 mm².

Ström in / ut

Power Rail

Terminaler2

PE- fält
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Vi rekommenderar att de två övre terminalerna används 
för laddningskablarna. 

Vid installation av endast en laddare används endast 
en uppsättning terminaler, för två laddare används 
båda terminalerna och för tre eller fyra laddare måste 
två kablar installeras på en terminal. Kabelstorlek upp 
till 6 mm.².

Laddare 1 Laddare 1 Laddare 1-2

Laddare 2 Laddare 3-4

1-vägs 2-vägs 3-vägs / 4-vägs
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Power Rail har 5 fält. Detta möjliggör stöd för TN, IT och 
TT tre- och enfas elektriska nät.  

1.   Skala av 12 mm från kabeländarna. Om kabeln har 
flexibla ledare rekommenderas att du använder 
ändhylsor på alla ledningar.

2.  Dra åt skruvarna med ett vridmoment på 5 Nm.

OBS! Ändarna bör inspekteras visuellt och mekaniskt 
innan sidopanelen monteras.

Power Rail

Kabelmatning3 TN / TT 3-fas (230/400 V)

TN 1-fas (230 V)

1

PE N L1 L2 L3

PE N L1 – –PE

2
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OBS! Det rekommenderas att följa de befintliga 
färgkoderna som används vid installationen. Beroende 
på nationella normer kan kabelfärgerna avvika från 
illustrationerna. Illustrationerna i denna manual följer 
IEC 60446-standarden.

OBS! Innan du slår på strömmen, se till att ledningarna 
är ordentligt anslutna och åtdragna. Testa detta genom 
att dra i varje kabel.

IT/TT 3-fas (230 V)

IT/TT 1-fas (230 V)

PE L1 L2 L3 –

PE L1 L2 – –
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Efter att alla ledningar anslutits till Power Rail’en är 
det dags att montera sidopanelen med de 4 rundade 
skruvarna.

Power Rail

Sidopanel4

C

C

C

C

C
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Garanti

Enheten är fri från väsentliga fel och uppfyller lagar och 
regler för konsumentskydd i det land där produkten 
köps. All korrekt installerad Easee-maskinvara täcks av 
vår begränsade 3-års* garanti. 
*Vissa länder kan ha utökad garanti.

Fundament

Denna laddstolpe behöver vanligtvis ett mekaniskt 
fundament för att installeras. Adapterplattan är 
kompatibel med de flesta c/c 160 mm fundament. 

I vissa situationer är det också möjligt att 
använda stolpens mindre bottenplatta direkt utan 
adapterplattan, i det här fallet med c/c 80 x 80.

Skruvar

För alla platta och rundade skruvar rekommenderar vi 
ett vridmoment på 7-9 Nm .

Returer och reklamationer

Kontakta din distributör eller Easees kundsupport 
angående retur och reklamation av din produkt.

Kundsupport

Ladda ner de senaste manualerna, hitta svar på vanliga 
frågor och användbara dokument och videor för din 
produkt på easee.support.

Praktiska detaljer Kontaktuppgifter

Easee AS
Grenseveien 19
4313 Sandnes, Norge
Org. nr: 920 292 046

Du hittar ytterligare kontaktuppgifter för ditt land på 
easee.com.

http://easee.com


DETTA DOKUMENT INNEHÅLLER INFORMATION 
SOM KAN KOMMA ATT ÄNDRAS UTAN FÖREGÅENDE 
MEDDELANDE.

Den senaste versionen av denna publikation kan laddas 
ner från http://easee.support

Inga delar av denna publikation får reproduceras eller 
överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt 
eller mekaniskt, inklusive, men inte begränsat 
till, kopiering, inspelning, hämtning av data eller 
datanätverk utan skriftligt tillstånd från Easee AS.

Easee och alla andra Easee-produktnamn och slogans 
är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör 
Easee AS. Easee-produkter kan vara skyddade av ett 
eller flera patent.

Alla andra produkter och tjänster som omnämns här 
kan vara varumärken eller tjänstemärken som tillhör 
respektive ägare.

Illustrationer av produkten och användargränssnitt 
är endast exempel och kan skilja sig från det faktiska 
utseendet.

December 2021 – Version 2.02
© 2019 av Easee AS. Alla rättigheter förbehållna.

http://easee.support
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Easee AS

Grenseveien 19

4313 Sandnes, Norway

.easee.com

http://easee.com

