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1 INLEDNING 
Denna handbok innehåller all nödvändig information för säker användning av Wallbox 
eHOME laddningssystem för elbil (EV) och hjälper dig att få ut bästa möjliga prestanda 

från systemet. 

Denna utrustning innehåller den senaste tekniken och erbjuder den mest avancerade 

tjänsten på marknaden för laddning av elbilar. 

 
1.1 VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION 

 

Läs igenom alla instruktioner noga innan du börjar för att 
säkerställa korrekt installation av laddningspunkten. 

 

Laddningspunkten är utformad för installation i inomhus- och utomhusmiljöer. Oavsett 

om enheten installeras inomhus eller utomhus måste den installeras säkert med 

lämpliga elektriska skydd. 

• Laddningspunkten får inte installeras i områden där det finns explosionsrisk. 
• Installera inte laddningspunkten där fallande föremål kan skada 

utrustningen. 
• Väggytan där laddningspunkten placeras måste tåla de mekaniska 

krafterna. 
• Använd inte denna enhet för något annat än för de laddningslägen för 

elfordon som förväntas i IEC 61851. 
• Denna enhet får inte modifieras. Om den modifieras, kommer 

CIRCONTROL att avvisa allt ansvar och garantin upphör att gälla. 
• De elektriska säkerhetsföreskrifterna ska följas strikt.  
• Utför inga reparationer eller manipulationer av enheten när den är 

ansluten till elnätet. 
• Endast utbildad och kvalificerad personal ska ha tillgång till de 

lågspända elektriska komponenterna inuti enheten. 
• En kvalificerad tekniker ska kontrollera installationen en gång om året. 
• Sluta använd komponenter som har ett fel som kan utgöra en fara för 

användare (trasiga kontakter, lock som inte går att stänga...). 
• Använd endast reservdelar som levererats av Circontrol. 
• Använd inte denna produkt om höljet eller EV-kontakten är trasig, 

sprucken, öppen eller visar andra tecken på skada. 
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1.2 KORT BESKRIVNING 
Wallbox eHOME-laddningssystemet har utformats speciellt för att underlätta installation 

på privata parkeringsplatser såväl utomhus som inomhus, för laddning av alla 

elbilsfabrikat på marknaden i MODE 3 (enligt den europeiska standarden IEC 61851-1), 

genom en enkel anslutning av den tjudrade kabeln med en typ 1- eller typ 2-kontakt. 

2 VIKTIGASTE EGENSKAPER  
• Ingång för fjärrkontroll: Gör att laddningen av elbilen kan startas/stoppas med 

hjälp av en dedikerad logik-ingång.  

• Plug & Play: Det går att börja ladda genom att man bara ansluter Wallbox 
eHOME-kontakten till bilen. 

• Nuvarande begränsning:  Med hjälp av det integrerade DIP-omkopplaren 

konfigureras den maximala strömstyrkan som levereras av enheten.  

• Statusindikator med LED-lampor i RGB: Indikatorn visar status för enheten 

när den är driftklar eller laddas. Indikatorn visar även ett antal specifika 

blinkande felsekvenser när det finns driftfel.  

• Hölje: Konstruerad för utomhus- och inomhusdrift. 

3 FIRMWARE-VERSION 
När enheten startas visar LED-fältet aktuell firmware-version i orange. Den första siffran 

i versionen visas som ett visst antal blinkningar hos den första ljusdioden, så många 

gånger som siffran anger, och den andra siffran visas av den sista lysdioden som blinkar 

det antal gånger som den andra siffran anger (t.ex. för version 1.6 blinkar den första 

lysdioden en gång och den sista lysdioden blinkar sex gånger). 
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4 BRUKSANVISNING 

4.1 LADDNINGSPROCEDUR 

 

 

 

• Wallbox eHOME har en status-

indikator med lysdioder. När indikatorn 

lyser grönt betyder det att enheten är 

driftklar och redo att starta en 

laddningscykel (A-status)*.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• För att starta en ny laddning, anslut 

Wallbox eHOME-kabeln till bilen. 

 

 

1 

2 

* Enligt IEC 61851 
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• Statusindikatorn med lysdioder 

lyser med blått sken. 

• WallBox eHOME startar 

laddningsprocessen. 

• När elbilen laddas blinkar status-

indikatorns lysdioder kontinuerligt 

(status C)*. 

 

 

  

 

 

 

 

• När elbilen är fulladdad avslutas 
laddningsprocessen och status-
indikatorns lysdioder slutar blinka 
och övergår till att lysa med fast 
blått sken (B-status)*. 

• Därefter kan du dra ut sladden från 
elbilen. 

 

 

  

 

3 

4 

* Enligt IEC 61851 

 

* Enligt IEC 61851 
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4.2 FELSEKVENSER, STATUSINDIKATOR 
Wallbox eHOME kan detektera följande driftfel: 

- Ventilation krävs fel 

- Pilotfel 

- Gränslägesfel 

- Negativt PWM-/pulsbreddsmoduleringsfel 

- Maximal utgångsström MiniDips-fel 

- Temperaturfel 

Oavsett feltyp kommer enheten att avbryta laddningen. Teknisk assistans kommer att 

krävas för att åtgärda alla fel utom temperaturfel. I det sista fallet börjar enheten ladda 

när drifttemperaturen åter har uppnåtts.  

I följande avsnitt förklaras hur Wallbox eHOME visar ovannämnda fel och vilka åtgärder 

som vidtagits av enheten. 

 

 

 

 

• När sladden har kopplats bort från 

elbilen återgår statusfältet till att 

visa grönt igen (A-status)*.  

• I detta läge är enheten redo att 

starta en ny laddningsprocess vid 

behov. 

 

 

  

 

5 

* Enligt IEC 61851 
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4.2.1 VENTILATION KRÄVS FEL (D-STATUS)* 

4.2.2 PILOTFEL (E-STATUS)* 

 

• På vissa äldre elbilar betyder denna 

status att batterierna avger vissa 

gaser. Extern ventilation kan därför 

krävas på bilparkeringen. 

• Om detta är fallet kommer 

statusindikatorn att börja lysa rött 

och fortsätta blinka permanent. 

 

 
 

 

 

• När enheten är ansluten till elbilen 

kan det inträffa en pilotkortslutning 

till jord. 

• Om detta inträffar kommer status-

indikatorn att börja lysa rött och 

blinka i sekvenser om två 

blinkningar. 

 

 

 

* Enligt IEC 61851 

 

* Enligt IEC 61851 

 



 

© CIRCONTROL 
www.circontrol.com  

 
 

Wallbox eHOME    INSTRUKTIONS- OCH INSTALLATIONSHANDBOK 

9 

4.2.3 GRÄNSLÄGESFEL 

 

4.2.4 FEL NEGATIV PWM-SPÄNNING 

 

• När enheten är ansluten till elbilen 

kan det inträffa en gränsläges-

kortslutning till jord. 

• Om detta inträffar kommer status-

indikatorn att börja lysa rött och 

blinka i sekvenser om tre 

blinkningar. 

 

 

 

  

 

 

• När enheten är ansluten till elbilen 

kan PWM-signalen som används för 

att kommunicera mellan enheten 

och elbilen vara negativ. 

• Om detta inträffar kommer 

statusindikatorn att börja lysa rött 

och blinka i sekvenser om fyra 

blinkningar. 
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4.2.5 MAXIMAL UTGÅNGSSTRÖM MINIDIPS-FEL 

4.2.6 TEMPERATURFEL  

 

 

• Om valet av strömgräns inte görs 

enligt hårdvaran i enheten, kommer 

enheten att detektera detta och visa 

detta fel. 

• Om så är fallet kommer 

statusindikatorn att börja lysa rött 

och blinka i sekvenser om fem 

blinkningar. 

 

 

 

  

 

 

• När enhetens temperatur är lägre än 

ett förinställt värde detekteras detta 

av enheten. 

• I ett sådant läge börjar status-

indikatorns lysdioder att lysa orange 

och blinka. 

• Om enheten är utrustad med en 

värmare, börjar den under tiden att 

värma upp komponenterna inne i 

enheten tills drifttemperaturen har 

uppnåtts. Därefter fortsätter enheten 

med laddningscykeln. 
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5 RIKTLINJER FÖR INSTALLATION 
 

5.1 FÖRORD 

FÖLJANDE SYMBOLER ANVÄNDS FÖR ATT VIKTIG 
SÄKERHETSINFORMATION I DETTA DOKUMENT 

 

ELEKTRISK RISK! 

Vidta försiktighetsåtgärder när den elektriska 

anslutningen görs inuti enheten. 

Enheten måste vara frånkopplad från strömförsörjningen 

under driftsättningen. 

 

OBS! 

Skador på egendom kan inträffa om inte lämpliga 

försiktighetsåtgärder vidtas. 

 

 

Detta avsnitt innehåller information om driftsättning av Wallbox eHOME-serien, och 

beskriver de elektriska komponenterna i laddningsstationen samt hur installationen går till 

steg för steg. 

 

 

  

Standarder och direktiv 
• Uppfyller kraven enligt IEC 61851, Elbilsdrift – Konduktiv laddning (IEC 61851-

1, IEC 61851-22)). 
• Uppfyller kraven enligt IEC 62196, Anslutningsdon för konduktiv laddning av 

elfordon (IEC 62196-1 och IEC 62196-2). 
• Direktiv: 2014/35/UE, LVD; 2014/30/UE, EMC. 
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5.2 ATT TÄNKA PÅ VID DRAGNING AV ELLEDNINGAR 

 

Innan du påbörjar arbetet med att dra ledningarna för 
laddstationen måste du ta hänsyn till informationen i detta 
avsnitt. 

 

1. Laddningsstationens strömförsörjning 

Laddningspunkten omfattar inte några element för elektrisk skydd. 

Elkabeln som går från fördelningscentralen till laddningspunkten måste uppfylla de elektriska 

standarderna i ditt land. Följande säkerhetsskydd krävs som ett minimum: 

- RCD: Typ A. IΔN=0,03A. 

- MCB: Dimensionen måste anpassas efter den maximala utgångsströmmen hos 

laddningspunkten.  

OBSERVERA: För mer information, se avsnittet TEKNISKA DATA. 

2. Strömförsörjning – Linjeströmförsörjning 

Dimensionen på strömkabeln till laddningsstationen måste kontrolleras av en behörig 

elektriker. Observera att olika faktorer såsom kabellängden mellan fördelningscentralen och 

enheten, dess maximala utgångsström eller omgivande temperatur kan påverka den valda 

kabeln. 

Därför är det viktigt att välja en kabel med ett tvärsnitt som överensstämmer med de lokala 

föreskrifterna och typen av strömförsörjningskabel som används.  

3. Maximal utgångsström vid laddningspunkt 

Om strömförsörjningen till den installerade laddningspunkten är mindre än laddnings-

punktens maximala utgångsström, måste märkströmmen sänkas med hjälp av den inbyggda 

roterande DIP-omkopplaren.  

OBSERVERA: Se avsnittet STRÖMGRÄNSVÄLJARE för information om hur du ändrar 
detta värde. 

  



 

© CIRCONTROL 
www.circontrol.com  

 
 

Wallbox eHOME    INSTRUKTIONS- OCH INSTALLATIONSHANDBOK 

13 

5.3 UTRYMMESKRAV 
Vid installation av enheten måste vissa minimiavstånd följas för att möjliggöra underhåll och 

av säkerhetsskäl. 

 

Det rekommenderade värdet för höjden A är minst 600 mm och maximalt 1200 mm. Följ de 

specifikationer som gäller för just ditt land. 

 

 

 

 

 

  

Enheterna anges i mm 

300 

300 300 

A 
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6 PRODUKTENS MÅTT 
 

 

 

 

Enheterna anges i mm 
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7 PRODUKTEN SEDD FRAMIFRÅN 
               

 

 

 

 

 

 

. 

 

1. Circontrol-logotyp 2. Frontlucka 3. Statusindikator med LED-lampor i RGB 
4. OEM-logotyp 5. Ram  

  

1 

3 

2 

5 

4 
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8 PRODUKTEN SEDD INIFRÅN 
     
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

1. Kabel med tjudring, elbil 2. Utgångskontaktor 3. Fördelningscentral 
4. Strömgränsväljare 5. Bakre lucka 6. RGB-lysdioder 
7. Ingångar 8. Värmare* 9. Elkabel 

5 4
  

2 7 

8 

9 

6 

1

3

 

* Valfritt beroende på modell 
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9 INSTALLATION 

9.1 LEVERERAT MATERIAL 

MATERIAL Antal 

Wallbox eHOME laddningspunkt 1 

Användarhandbok 1 

Kabelförskruvning M25x1,5 1 
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9.2 ÖPPNA ENHETEN 
 

STEG ÅTGÄRD 

1.  

Lossa skruven i botten av boxen. 
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STEG ÅTGÄRD 

2.  

Använd en skruvmejsel och för in den i de angivna markeringarna längst ner på 

boxen och börja avlägsna ramen genom att trycka nedåt tills det hörs ett klick. 

 

 

Var försiktig så att inte plastramen går sönder 
när du använder skruvmejseln. 

  

  

KLICK! 
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STEG ÅTGÄRD 

3.  

Ta tag i den nedre delen av ramen och dra för att ta bort ramen helt, från undersidan 

till ovansidan. 

 

 

 

För att underlätta borttagningen kan du 
använda en skruvmejsel samtidigt som du 
drar bort ramen. 

  

 
  

KLICK! 

KLICK! 

KLICK! 

KLICK! 

KLICK! 

KLICK! 
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STEG ÅTGÄRD 

4.  

Lossa de sex skruvarna på framsidan med en skruvmejsel och ta ut den främre delen 

av huset. 

 

 

  

Säkerställ att enheten inte spänningsmatas 
innan du fortsätter öppna enheten. 
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STEG ÅTGÄRD 

5.  

När den främre delen av huset har tagits bort kommer du åt komponenterna på 

insidan av enheten. 

 

 

  

 

 

 

Endast behörig och utbildad personal får 
manipulera de elektriska och elektroniska 
komponenterna i enheten. 
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9.3 DRAGNING AV ELKABEL 
Det finns två alternativ för dragning av de elektriska ledningarna eller elröret: 

a) Ta bort brytlocket till kabelöppningen på baksidan av huset 

b) Använda kabeldragningsöppningen i botten av huset. 

Under alla omständigheter måste en kabelförskruvning installeras för att säkerställa korrekt 

installation och för att upprätthålla enhetens IP-klass. 

 

 

 

 

 

 

  

Kabelöppning på baksidan av huset 

(brytlock) 

Kabeldragningsöppning i botten av huset 
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9.3.1 ANVÄNDA DEN BAKRE KABELÖPPNINGEN  
Använd en hammare och en platt skruvmejsel för att bryta bort brytlocket för kabeln, som 

bilden nedan visar. 

 

 

 

 

Ta inte upp några andra hål i höljet.  Använd endast 
de märkta kabelöppningarna för att installera de 
nödvändiga elrören. 

Installera alltid dubbla membrantätningar för att 
upprätthålla laddningspunktens IP-klass. 

 

 

Var försiktig så att du inte skadar några av 
komponenterna på insidan när du bryter bort 
brytlocket för kabeln. 
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9.3.2 ANVÄNDA KABELÖPPNINGEN I BOTTEN AV HUSET 
Följ stegen nedan för att använda denna öppning: 

- Dra kabeln genom öppningen och fäst den ordentligt med hjälp av den medföljande 

M25-kabelförskruvningen.  

 

OBSERVERA: Elkablarna måste vara 3x4 mm2 (för 16 A-modellerna) och 3x6 mm2 (för 32 

A-modellerna) för passa i den medföljande kabelförskruvningen. 

 

 

 

 

Ta inte upp några andra hål i höljet.  Använd endast 
den nämnda kabelöppningen för att installera de 
nödvändiga elrören. 

Installera alltid antingen kabelförskruvningar eller 
dubbla membrantätningar för att upprätthålla 
laddningspunktens IP-klass. 

 

 

2 1 
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9.4 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR VÄGGMONTERING 

9.4.1 MATERIAL SOM BEHÖVS 
Nedan visas listan över material (medföljer ej) som krävs för att fästa enheten på väggen. 

MATERIAL Antal BILD MÅTT 

Väggkontakt 3 
 

Ø 6 mm 

Skruvar 3 

 

3x45 mm 

 

 

Allt material som visas i tabellen ovan kan variera 
beroende på typen av väggyta. 

9.4.2 ATT TÄNKA PÅ 
 

• Enheten är konstruerad för att eventuellt vatten ska 

dräneras från ovansidan och nedåt. 

• Laddningspunkten måste installeras vertikalt (använd 

ett vattenpass för att säkerställa att den installeras 

med en vinkel på 90º) 

• Det är viktigt att installationsytan är helt plan. 
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9.4.3 INSTALLATION 
 

STEG ÅTGÄRD 

1.  

Justera laddningspunktens vertikala position för att säkerställa att enheten är lätt 

att avläsa och hantera för slutanvändaren. 

 

Minsta rekommenderade höjd: 600 mm 

Följ dina landsspecifika specifikationer. 

2.  

 

 

1. Märk ut 3 hål enligt 

måtten på bilden (står 

även skrivet på 

baksidan av boxen). 

2. Placera höljet på en 

plan yta. 

3. Använd 3x45 mm 

skruvar för att montera 

enheten på väggen. 

4. Använd ett vattenpass 

för att kontrollera att 

boxen inte lutar. 

 

23
8 

158 
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3.  

    

a) Borra 3 hål i väggen med ett Ø 6 borr. 

b) Installera ankaret beroende på ytmaterialets beskaffenhet. 

4.  

 
• Använd en skruvmejsel för att skruva fast enheten i väggen 

(rekommenderade skruvmått: 3x45 mm) 

• Använd endast de hål i enheten som anges i bilden ovan för att fästa 
enheten på väggen. Ta inte upp några ytterligare hål i höljet; annars kan 
vatten tränga in i enheten när det regnar. 

 

 

Skruvarna och väggpluggarna som ska 
användas för att skruva fast enheten på 
väggen medföljer inte. 

. 
 

a
 

b
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9.5 ELINSTALLATION 

9.5.1 SKYDD, ELKABEL 
I de här produktserierna ingår inte elektriska skydd i leveransomfånget för Wallbox eHOME.   

För att skydda elkabeln måste det installeras en extern dvärgbrytare (MCB) samt en 

jordfelsbrytare (RCD).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laddningspunkten är konfigurerad för 
16 A/32 A, beroende på modell, via de 
standardinställningar som har gjorts på 
fabriken. 
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9.5.2 ANSLUTNING AV ELKABEL 
- Utför 230 VAC enfasanslutningarna enligt bilden nedan. 

- Glöm inte att ansluta jordkabeln (PE) till motsvarande terminal. 
 
 

  

 

 
 
 
 

  

N P PE 
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9.6 STÄNGA ENHETEN 
 

STEG ÅTGÄRD 

1.  

Sätt i de 6 skruvarna till frontluckan för att stänga enheten. 

 

 

 

 

 

Se till att inga kablar kläms mellan locket och 
basen när du stänger enheten. 
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STEG ÅTGÄRD 

2.  

Sätt tillbaka ramen med början från ovansidan och vidare till botten på boxen. 

Kontrollera att den klickar i på de sex punkter som bilden visar. 

 

 

 

 

 

 

Se till att ramen är korrekt placerad i 
förhållande till frontluckan så att enhetens IP-
klassning inte påverkas. 

  

 

KLICK! 

KLICK! 

KLICK! 

KLICK! 

KLICK! 

KLICK! 

1 

2 
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10 KONTROLL AV ENHETENS STATUS 
När installationen är klar kontrollerar du följande punkter: 

1. Kontrollera att den tjudrade kabeln till elbilen med tillhörande kontakt är i bra skick 

innan laddningen påbörjas. 

2. Kontrollera att det inte hörs några missljud när enheten laddar. 

3. Kontrollera statusindikatorn för att se aktuell driftstatus för enheten. Nedan kan du se 

tabellen med de fyra möjliga driftfärgerna. 

 

STATUS FÖR KONTAKT FÄRG PÅ STATUSINDIKATORN 

Driftklar Grön 

Laddar Blå (blinkar) 

Laddad Blå 

Fel Röd (blinkar) 

Uppvärmning Orange 

 

OBSERVERA: För mer information om de olika ljussekvenserna på statusindikatorn, se 
avsnittet BRUKSANVISNING. 
 

11 STRÖMGRÄNSVÄLJARE 
Som nämnts tidigare i detta dokument är enheten utrustad med en roterande DIP-

omkopplare för konfigurering av enhetens maximala strömstyrka. Omkopplaren måste 

konfigureras efter vilken Wallbox eHOME-modell som ska installeras. 

 

 

Kontrollera att strömgränsväljarens position ställs in för 
utgångsströmmen på din enhet. 
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I följande tabell visas de olika värden som är tillgängliga för denna strömgränsväljare: 

 
POSITION BEGRÄNSA STRÖM 

0 ANVÄNDS INTE 

1 6 A 

2 10 A 

3 13 A 

4 16 A 

5 20 A 

6 32 A 

7 ANVÄNDS INTE 

8 ANVÄNDS INTE 

9 ANVÄNDS INTE 
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12 INGÅNG FÖR FJÄRRKONTROLL 
 

Wallbox eHOME erbjuder möjligheten att aktivera laddningsprocessen genom att ansluta en 

extern potentialfri kontakt till en dedikerad ingång på enheten (stift 4 och 5). 

 

När kontakten START är stängd och elbilen är ansluten till enheten kommer denna att börja 

laddas direkt.  

Denna fjärrkontrollingång är aktiverad som standard med hjälp av en bygel (som bilden 

nedan visar). Du måste ta bort bygeln för att kunna använda ingången 4-5. 

 
 

 

Kontrollera att bygeln är ansluten som standard 
annars kan inte laddningsprocessen starta. 
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13 eHOME BeON (tillval) 
 

eHOME BeON är en enhet som erbjuds som tillval och som kan optimera elbilsladdaren. Den 

har till uppgift att analysera den totala strömförbrukningen i bostäder, och att hantera den 

återstående strömmen för elbilsladdaren för att förhindra att huvudströmbrytaren (MCB) slår 

till på grund av överförbrukning. 

BeON produktsortiment: 16 A för 3,7* kW, 20 A för 4,6* kW, 25 A för 5,75* kW, 30 A för 6,9* 

kW, 35 A för 8,05* kW, 40 A för 9,2* kW, 45 A för 10,35* kW, 50 A för 11,5* kW, 63 A för 

14,49* kW.  

*Värden för  1-fas 

eHOME BeON-enheten är ansluten nedströms om huvudströmbrytaren och uppströms om 

huvudlasterna. 

 

Endast behörig personal får manipulera de 
elektriska och elektroniska komponenterna. 

 

• De elektriska säkerhetsföreskrifterna för ditt land ska följas strikt.  

• Utför inga reparationer eller manipulationer av enheten när den är ansluten till 

elnätet. 

• Endast utbildad och kvalificerad personal ska ha tillgång till de lågspända elektriska 

komponenterna inuti enheten. 

• Sluta använda komponenter som har ett fel som kan utgöra en fara för användare 

(trasiga kontakter, lock som inte går att stänga...). 

• Använd endast reservdelar som levererats av Circontrol. 

•  

• Alla lysdioder i statusljusstapeln 

börjar blinka blått när det inte finns 

tillräckligt med ström för att ladda 

elbilen. När det finns tillräckligt med 

ström startar systemet laddnings-

processen igen automatiskt 

 

 

  

 
ATT TÄNKA PÅ MED 
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13.1 ANSLUTNINGAR PÅ eHOME BeON 

 

 
 

 
 

1. Kabel med tjudring, elbil 2. Utgångskontaktor 3. Fördelningscentral 
4. Strömgränsväljare 5. Bakre lucka 6. RGB-lysdioder 
7. Ingångar 8. Värmare* 9. Elkabel 
10. eHOME BeON Minus /   
Stift 2S1 

11. eHOME BeON  
Plus /  Stift 2S2  

* Valfritt beroende på modell 
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14 TEKNISKA DATA 
 

Wallbox eHOME 
 

AC-ingång 
Växelspänning 1P + N + PE 

AC-spänning  230VAC  +/- 10 % 

Nominell ingångsström 16 A / 32 A* 
Nominell ingångsström  3,7 kW / 7,4 kW* 
Frekvens 50 / 60 Hz 

 

EFFEKT  
Laddningssystem Läge 3 
Uttag/kontakter Typ 1/Typ 2 kabel med tjudring* 
Kabellängd 5 m 
Låssystem Nej 
Maximal uteffekt 3,7 kW / 7,4 kW* 
Maximal utgångsström 16 A / 32 A* 

Utspänningsområde 230VAC  (1P + N + PE) 
 

ALLMÄNT 
Kapslingsklass IP54 / IK10 
Kapslingsmaterial ABS-PCV0 
Drifttemperatur -5 ºC till +50 ºC 

Luftfuktighet vid drift Upp till 95 % RH Icke-kondenserande 
Nettovikt 4 kg 

 

VALFRIA FUNKTIONER 
Utökad drifttemperatur (tillval värmare)   -30 ºC…+50 ºC 

 
eHOME BeON* 

 

PRODUKTSPECIFIKATION 
Typ av strömtransformator Ringkärna 

Material Polyester 

Mått 30 x 15 mm 
Skyddsklass 0,72 / 3 /- kV 
Anslutning 2S1 (-) / 2S2 (+) 

Förhållande 16 / 0,05 A, 20 / 0,05 A, 25 / 0,05 A, 30 / 0,05 A, 35 / 0,05 A,  
40 / 0,05 A, 45 / 0,05 A, 50 / 0,05 A, 63 / 0,05 A 

Noggrannhet Klass I 
Maximal kabellängd 200 m 
Kabeltvärsnitt 1 mm² 
 
 
 
 

* Beroende på modell 
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15 ANTECKNINGAR 
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