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Monter boksen på veggen, riktig vei og i vater. Påse at pilen peker opp. 

Sørg for at kapslingen ikke blir vridd ved montasje 

Ta frem fronten til eoMini og koble til innkommende 

strømkabel. 

på uten at kablene kommer i klem mellom front- og 

bakdeksel 

# Ikke skru til plastskruer for hardt. 

dekselet ikke vrir seg. 

for montasje (hull skal ikke lages innvendig i kapslingen, da mister 

man IP-graden) 

Monter boks riktig vei slik at kabel kommer inn i bunn.

hull i bunnen tilpasset 

kabelgjennomføringen som 

benyttes ( Max M25 )

Rengjør og monter kabelgjennomføringen 

OBS : Nippel følger ikke med.

Tilkobling og oppstart må utføres av autorisert elektroinstallatør.



Innstillinger TN NETT Innstillinger IT NETT

0 0A A 6A

1 6A B 10A

2 8A C 16A

3 10A D 20A

4 12A E 25A

5 16A F 32A

6 20A

7 25A

8 30A

9 32A

Tilførsel kun 1-fas 230VAC 50Hz. Tilkobles N - L1 + Jord 2,5 mm2 - 10 

mm2 Plasser kablene så du kan montere frontdeksel slik at ingen 

ledere kommer i klem mellom front og bak ramme. Monter 

frontdeksel med 4 stk. plastskruer og monter sorte gummi tetninger 

over skruehull i front 

Slå på sikringen til ladestasjonen, den vil nå utføre en selvtest og LED 

vil variere i farge. 

Blå pulserende = Klar 

LED Grønn stabil LED = Lader 

Rød pulserende/stabil LED = Feil 

Justering av ladestrøm

Innstilling av ladestrøm ut til elbil gjøres enkelt ved å justere på pot-meteret inne i eoMini som vist 

på bildene (Se rød pil). Juster ladestrømmen i henhold til tabell og nettverket under. 

For TN-nett skal 0-9 benyttes, for IT-nett skal A-F benyttes. Ved 0-9 innstilling gjør ladestasjonen en 

spenningssjekk mellom fase-jord. Er ikke spenningen ca 230V mellom fase-jord, går laderen i 

feilmodus. Denne funksjonen er slått av med A-F innstilling 

Ladestasjonen inneholder DC deteksjon DC-RCM >6mA, forankoblet vern og 

jordfeilbeskyttelse må være iht. gjeldene normer og forskrifter! 

NB! Ved Megging/Isolasjonstest må ladestasjonen kobles fra nettet. 

Dersom lader blinker rødt etter å ha blitt spenningssatt i et TT-nett, benytt A-F 

instilling istedet. 
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Justeringsdiagram ligger også ved i esken.


