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Med GruppSols vision om 100% solel till din elbil och fastighet har vi 
tagit fram marknadens senaste, smartaste och snyggaste laddbox 
Smart Solar Charger X för laddning av elbilar.

Dynamisk lastbalansering (via OCPP eller tillvalet Energy Guard)

Egenskaper
Smart Solar Charger X har ett platt aluminiumhus och är trots sitt lilla, 
estetiska hus, en fullfjädrad laddare som kan nyttjas som både 1-fas laddare 
och 3-fas laddare med en laddeffekt från 1,4kW upp till hela 22kW, beroende 
på installation och vilken bil som laddas. Enheten är utrustad med en fast 5m 
laddningskabel avslutad med en typ 2-kontakt. Den lindade kabeln kan 
hängas på en medföljande krok. Status för laddaren kommuniceras via 
Lysdioder på toppen av enheten.

Snygg och hållbar laddbox med hög funktion och design

Fast kabel typ 2 – Längd 5 meter5m

Flexibel styrning via OCPP (Certifierad mot Ferroamp)

Prisvärd$

Användarvänlig



Teknisk specifikation

Laddningskraft 7.4 kW - 22 kW

Plug Typ 2

Kommunikationsbrygga (OCPP 1.6)* O�ine /WiFi, Ethernet / LTE (GSM)

RFID-läsare

Laddningsindikator Inbyggd

Inbyggd

Dynamisk lastbalanserare (DLB)* Enelion DLB

Energimätare Inbyggd

Jordfelsbrytare RCM B / RCD A / RCD B

Laddkabel längd 5 M

Stötskydd IK 10

Kapslingsklassning IP 54

Driftstemperatur -25 C to + 55 C

Höjd (mm) 390

Bredd (mm) 133

Djup (mm) 155
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Smart Energy Cloud
Smart Solar Charger X är en laddbox som är förberedd för Smart Energy Cloud, vår kommande molnbaserade 
lösning där du kan styra laddaren: 1) ladda med 100% solel 2) ladda mot lägsta SPOT priser 3) turbo laddning med 
solel, nätel och urladdning av batterilager. 

Certifierad mot Ferroamp Energyhub
Systemet kan balansera lasterna mellan inkommande faser för att:
- Möjliggöra högre effekt vid t ex 1-fas laddning än vad en av er huvudsäkring tillåter.
- Möjligöra att din elbilsladdare har så mycket tillgänglig effekt som möjligt när du behöver där.
- Maximera laddningen till din elbilsladdare då de flesta elbilsladdare bara startar om du har minst 6A på alla din faser
i huset ledigt.

Vid anslutning av elbilsladdare via OCPP-protokollet till EnergyHub möjligör du att: 
- Se din elbilsladdning i Ferroamps portal EnergyCloud
- Utnyttja EnergyHub-systemets mätning och sekunddata för att styra ner din elbilsladdning vid behov. Systemet
känner av hur mycket effekt som finns tillgängligt totalt i din fastighet inklusive fasbalansering, solelproduktion och
energilager. Du kan styra elbilsladdaren baserat på en fast näteffekt för att undvika höga effekttoppar från elnätet
eller låta den nyttja all tillgänglig effekt som din huvudsäkring klarar av att leverera.




