
 

 

Laddbox Easee till medlemspris Easee är en av de smartaste laddboxarna på marknaden med uppkoppling både via WiFi 
och 4G. Boxen kan ladda 1- och 3-fas med hastigheter mellan 1,4-22 kW och kan beställas med lastbalansering. Easee är 
en lika säker laddbox som den är smart, med automatisk låsning av kabel vid laddning, inbyggd typ B jordfelsbrytare 
samt tålig konstruktion som tål både vatten och stötar. ● Fungerar för alla typer av elbilar ● Uppkoppling både via WiFi 
& 4G ● 1- och 3-fas med hastigheter mellan 1,4-22 kW Easee har en slimmad design, en av de allra minsta laddboxarna 
på marknaden. Både för att minska på koppar och plast men också för att smälta in i ditt hem. Den kommer i 5 färger 
om du vill matcha färgen på din bil eller ditt hem. Den inbyggda belysningen indikerar status och touchsensorn under 
skalet känner av när du tar på laddaren för att börja ladda direkt. 

Easee laddbox beställs hos Tibber till det förmånliga priset 6495 SEK eller 8295 SEK för laddboxen med lastbalansering. 
Väljer du även att bli kund hos Tibber och köpa grön el till inköpspris via deras app. Får du även tillgång till funktioner 
som smartladdning, statistik, data kring laddning och förbrukning i hemmet. Såhär beskriver Tibber det själva Vi har 
utvecklat en banbrytande teknik som laddar din elbil när elpriset är som lägst på dygnet. När du smartladdar din elbil 
genom Easee laddbox så garanterar vi dig ett 50 % lägre elpris jämfört med vad du betalar per kilowattimme för din 
övriga el 

 
Du väljer i Tibber-appen vilken tid bilen ska vara redo varje dag och Tibber ser automatiskt till att den blir fulladdad till 
lägst kostnad. 

Eller snabbt  
Du kan självklart ladda bilen snabbt utan smartladdning. Tryck med handen på framsidan så startar den direkt. 
 



Full Specifikation 
 
 
 
 

SENSORER 
• Led strip som visar laddstatus 

• Beröringssensor för avaktivering av smartladdning 
• Ljussensor för automatisk ljusstyrka (Led strip och Typ 2 uttag) 

 
LADDNING 

• Laddstyrka 1,4 - 22 kW 
• Laddkontakt Typ 2 
• Antal faser 1 eller 3 

• Spänning 230 - 400 VAC 
• Automatisk låsning av laddkontakt 
• Ladda upp till 3 laddboxar samtidigt 

• Inbyggd energimätare 
 

LASTBALANSERING 
• Maxladd effekt kan justeras genom uppkoppling 

• Automatisk lastbalansering mellan upp till 3st laddboxar 
• Automatiskt trådlös lastbalansering med huvudsäkringen genom tilläggsprodukten Watty. 

 
KOMMUNIKATION 

• Uppkoppling med Wifi 2.4 GHz b/g/n 
• Styr laddningen med Tibber-appen 

• Inbyggt 4G/GPRS (kräver abonnemang) 
• Bluetooth Low Energy (BLE 4.1) 

• RFID / NFC läsare 
• OCPP 1.6 (lanseras senare via cloud API) 

 
SÄKERHET 

• Inbyggd jordfelsbrytare typ B (30mA AC och 6mA DC) 
• Jordfelsbrytaren återställs automatiskt när kabel tas ur 
• Möjlighet att låsa fast kabeln för att minska stöldrisken 

• IP54 säkerhetsklassad 
• IK10 stöttålighetsklassad 
• UL94 brandskyddsklassad 

• Isolationsklass II 
• Överspänningsskyddsklass III 
• Temperatur -30C till +50C 

Läs mer på: https://sverige.tibber.com/products/easee/ 
 

 

 

 

 

Beställes här för ELbilSveriges medlemmar: 

https://sverige.tibber.com/products/easee-special-offer/ 
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