
EVlink laddsystem för garage  

En helhetslösning med Canalis strömskenor, 
skyddsapparater och lastbalansering

Skalbar och framtidssäkrad elbilsladdning 
Evlink laddsystem är en flexibel och modern lösning för elbilsladdning. Med en kanalskena 
för eldistribution framtidssäkrar du parkeringen ytterligare och kan komplettera med nya 
laddboxar varefter behovet växer. Du får en kostnadseffektiv totallösning som dessutom 
innebär kortare installationstid då det är betydligt snabbare att montera en kanalskena än 
att dra kabel till varje laddare. Dessutom kan laddboxarna flyttas runt om p-platser ändras 
och de kan även bytas vid fel eller uppgraderingar. 
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Våra paketlösningar för laddinfrastruktur
Från och med den 15 maj 2020 gäller nya EU-direktiv som innebär att det måste byggas in 
möjlighet att ladda elbilar vid ny- och ombyggnation av parkeringar. Med våra paketlösningar 
för garage kan du planera för att alla i fastigheten på sikt ska ha möjlighet att ladda sin elbil.
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1 Inmatningslåda 160A (2874170) 
8 Skenelement 160A 3m 6 uttag (2874176) 
10 Fäste för gängad stång 40-100A (2874187) 
1  Uttagslåda 63A 12 mod (2874228) 
1  Jordfelsbrytare A9 IID 4P 40A 30MA B EV (2165228)
1  Dvärgbrytare IC60N 3P C32A (2112076) 
1  Väggbox Smart 22kW 3-f  32A uttag T2 RFID (2451989)
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1  Actassi Kategori 6 U/UTP 4P Grön 250MHZ Dca s2 d2 a2 B305 (4933503)
2 Modularjack S-One RJ45 kategori 6 UTP 1 (5146376)
2  Actassi Patchkabel kategori 6 U/UTP 4P 0,5M Grå (5167912)
10 Trådstege, Defem, U-form, stål, elförzinkad, C1, längd 2,5 m (1149113)

1 LMS mini maxvärde (upp till 15 laddare) 2445546
1 LMS mini variabelt värde (upp till 15 laddare) 2445547
1 LMS midi maxvärde (upp till 50 laddare) 2445548
1 LMS midi variabelt värde (upp till 50 laddare) 2445549
1 LMS maxi variabelt värde (upp till 100 laddare) 2445574

Förbered infrastrukturen

Förbered garaget för en laddningsklar 
infrastruktur. I grundpaketet 
E2480143 ingår infrastruktur för 10 
st parkeringsplatser med Canalis 
strömskenor på 160A (24m), samt 
1 st EVlink Smart Wallbox 22Kwh 
och Canalis uttagslåda med 
skyddsapparater.

Tillbehör

Vi erbjuder även alla tillbehör en installatör kan behöva, 
t ex trådstege, datakabel, uttag och patchkabel. 

Utöka med fler laddstationer

Utöka med flera laddare till den 
infrastruktur som redan är installerad. 
Komplettera grundpaketet med 
ytterligare väggboxpaket E2480144 för 
att installera fler laddare när behovet 
växer. I väggboxpaketet ingår 1 st EVlink 
Smart Wallbox 22Kwh samt Canalis 
uttagslåda med skyddsapparater. 

Uppgradera installationen 

Utöver våra två paket kan 
installationen även uppgraderas med 
lastbalanseringssystem, energimätning 
och uppkoppling mot ett överordnat 
system. För att elen ska användas 
optimalt och både räcka till befintliga 
funktioner i byggnaden och elbilsladdning 
kan vi koppla in systemet EVlink LMS.
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