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Grattis till ditt köp av Enelion Wallbox-laddare. 

 

Innan installationen 

se till att lådan innehåller alla tillbehör från listan nedan: 

• Enelion Wallbox-laddare, 

• en kort version av användarhandboken, 

• ett RFID-kort, 

• 3 mm insexnyckel, 

• kabelförseglingstätning, 

• väggmonteringsmall. 

 

Den aktuella versionen av manualen och installationsguiden finns på www.evsolution.se. 

Innan du vidtar åtgärder relaterade till installationen eller startar laddaren måste du läsa denna 

instruktion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1 Viktig information 

1.1 Allmänna bestämmelser 

Enelion-boxen (vidare kallad enheten, laddaren eller laddterminalen) är en laddningsstation avsedd 

för laddning av elbilar enligt definitionen i lagen av den 11 januari 2018 om elektromobilitet och 

alternativa bränslen, 

i art. 2, 5, 12, 13 och 27 punkterna i ovannämnda lag. 

Läs denna instruktion innan du installerar och använder enheten. 

Installation och service av enheten måste utföras av kvalificerade personer med korrekt certifiering 

och reparationsarbeten får endast utföras av tillverkaren eller av företag som är auktoriserade av 

tillverkaren. 

Att manipulera med de mekaniska, elektriska och elektroniska elementen såväl som enhetens 

programvara är förbjudet och om så görs förfaller garantin. Åtgärderna definierade i denna 

instruktion eller handlingar som är överenskomna med säljaren skriftligen är ett undantag. 

Tillverkaren ansvarar inte för egendomsskador till följd av ovan nämnda händelser av manipulation 

med produkten. 

Det elektriska ledningssystemet som kommer att användas av enheten vid drift måste uppfylla 

kraven som beskrivs i monteringshandboken. Tillverkaren ansvarar inte för felaktig installation och / 

eller otillräcklig säkerhet för kabelsystemet som används av enheten. 

Tillverkaren ansvarar inte för felaktig drift av kabelsystemet som används av enheten. 

Det elektriska ledningssystemet som kommer att användas av enheten när det är i drift måste 

överensstämma med lagliga normer som är bindande för den plats där kabelsystemet är installerat 

och enheten används. Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av kabelsystemet som inte 

uppfyller de lagliga normerna. 

Enheten är inte utrustad med en inbyggd switch. Den börjar arbeta när strömförsörjningen har 

åtkomst. Isolering från strömförsörjning måste ske genom lämpliga instrument som beskrivs i 

monteringshandboken. Stäng inte av en enhet under pågående laddning såvida det inte gäller 

nödsituation.  

Det är förbjudet att tillhandahålla strömförsörjning när enhetens hölje är öppet. 

Det är förbjudet att använda en laddare som har mekaniska skador eller som signalerar kritiskt fel. 

Det är förbjudet att placera föremål som inte är avsedda för detta ändamål i laddningsuttaget. Det 

enda objektet som är avsett att placeras i laddningsuttaget är en kabel som har rätt dimension för 

kapaciteten på anordning och fordonstyp, med en fungerande typ 2-kontakt enligt EC 62196-2. 

Tillverkaren ansvarar inte för hälsa eller livsförlust till följd av att de inte följer ovanstående 

rekommendationer. 

Märkskylten på enheten är dess integrerade del och får inte tas bort eller skadas. Om så görs förfaller 

garanti.  



 

1.2 Riktlinjer för skydd 

• Utomhusinstallationen får inte utföras i regn, snö eller stark vind om det finns 

risk för att vatten eller smuts kan komma in i enheten. 

• Alla åtgärder som beskrivs i denna instruktion ska utföras när du har kontrollerat att det inte finns 

någon spänning på strömkabel. 

1.3 Kriterier för att välja plats 

• Enelion Wallbox kan installeras både utomhus och inomhus. Den föreslagna höjden på vilken 

uttaget bör vara är 110 cm - 160 cm. Du bör komma ihåg att de nationella bestämmelserna kan 

definiera en specifik höjd på vilken enheten kan installeras. 

Enheten ska inte placeras på en plats med hög exponering för solljus, vilket kan göra att enheten blir 

överhettad. 

• Du får inte installera enheten nära värmekällor eller i små slutna områden (t.ex. i en låda). 

• Det är förbjudet att installera laddkabeln utanför klämkapaciteten 9 mm - 17 mm. 

• Det är förbjudet att installera enheten i områden med hög explosionsrisk. 

• Lokala bestämmelser om ledningssystem, brandförebyggande och förebyggande av olyckor måste 

tillämpas och dessutom måste evakueringsvägar säkras på platsen när laddaren är installerad. 

• Det är förbjudet att installera enheten på en plats med risk för fallande föremål som kan skada 

laddaren. 

VARNING 

Tillverkaren ansvarar inte för skador till följd av att de inte följer ovanstående rekommendationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 Innan installationen 

Innan du installerar Enelion Wallbox: förbered: 

1. en hammarborr, 

2. ett väggankare (rekommenderad storlek 8 mm x 50 mm) och den relevanta skruven / en skruv som 

är lämplig för montering i trä, (beror på monteringsunderlag) 

3. en borr som matchar diametern på väggankaret, 

4. en hammare, 

5. en skruvmejsel för skruven som kommer att användas, med bladlängden minst 150 mm, 

6. ett vattenpass, 

7. en 30 mm gaffelnyckel, 

8. en 3 mm insexnyckel, 

9. en trådavdrivare, 

10. en kabelavdrivningskniv, 

11. terminal crimper. 

Tips 

Monteringsarbetena bör utföras av minst två personer som är kvalificerade för att göra installationer 

i överensstämmelse med denna instruktion. 

 

2.1 Inledande information 

Enelion Wallbox väger 2750 g. Enheten är inte försedd med väggankare / skruvar. Dessa bör väljas 

beroende på enhetens vikt och hålen i väggen. 

Enheten ska monteras på en plan vertikal med de fyra hålen med 5,5 mm diameter på baksidan av 

enhet. 

 



 

Enheten åtföljs av en mall för att möjliggöra enkel montering och märkning av 

monteringspunkter. 

 

Den ursprungliga enheten har en kabelförskruvning som är 

placerad på toppen av höljet genom vilken 

strömförsörjningskabeln ska matas in. Det är möjligt att 

montera kabelförskruvningen längst ner på enheten. För detta 

ändamål måste du ta bort tätningspluggen som finns på 

enhetens botten enligt rekommendationerna nedan. Därefter 

måste du ta kabelförskruvningen från enhetens övre del för att 

montera den i öppningen i den nedre delen av enheten och 

skruva det väl för att se till att det är tätt. 

Kabelförskruvningslocket kräver användning av en 32 mm 

gaffelnyckel eller huvud, och kabelförskruvningen kräver av en 

30 mm gaffelnyckel. Efter att kabelförskruvningen har flyttats 

skall öppningen som återstår i den övre delen av enheten tätas med tätningspluggen som hör till 

enheten. Täta även med extra silicone.  

VARNING 

Om användaren flyttar kabeluttaget och inte ser till att täta hålen upphör garantin för täthet enligt IP 

54-standarden att gälla. Ett korrekt sätt att placera tätningsplugg och silicone kommer att säkerställa 

tillräcklig täthet, men tillverkaren ansvarar dock inte för eventuella skador till följd av omplacering av 

kabeln från toppen till den undre delen av enheten. 

Den ursprungliga enheten har inte en kabelförskruvning för kabeln som används för trådbunden 

kommunikation. Det är möjligt att passa kabelförskruvningen i enhetens nedre del på egen hand. För 

det ändamålet måste du ta bort tätningspluggen beläget i den nedre delen av enheten enligt 

rekommendationerna nedan och passar in kabelförskruvningen som passar för en öppning med en 

diameter på 19 mm.  

Ta bort tätningspluggen så att den passar kabeln 

• Enheten ska placeras på en stabil yta. 

• Därefter måste du försiktigt ta bort tätningspluggen 

från kabelöppningens öppning med hammare och 

gaffelskruvnyckel.  

 

 

 

 

 

 

 



 

3 Förbereda kabelsystemet 

Strömförsörjningsanslutning för laddningsterminalen måste vara utrustad med 

en korrekt överströmsströmbrytare som passar den tillgängliga 

strömkapaciteten i anslutningen, laddarkonfigurationen och strömförsörjningen. De 

överströmsbrytare fungerar också som laddstationens huvudströmbrytare. Trådens tvärsnitt måste 

vara valt baserat på den nuvarande konfigurerade i laddaren och trådlängden. 

VARNING 

Välja säkerhetsinstrument, ledningssystemet och själva systemet måste göras av 

en auktoriserad elektriker. 

Laddningsterminalen justeras så att den drivs av jordningssystemen TN – S, TN – C, TN – C – S. Det 

rekommenderas att använda TN – S-systemet för anslutning. 

 

Enelion Wallbox är utrustad med en enhet som fungerar som en RCD Type A 30 mA. Det är möjligt 

att ha en annan RCD-typ A 30 mA-säkerhet i elskåpet på kabeln för att säkra det i skåpet – laddaren. 

Tillval finns även för jordfelsbrytare typ B i laddboxen.  

Laddarens matande kabel ansluten direkt till mätaren bör separeras från andra enheter. 

Laddningsterminalen har ett inbyggt energimätningssystem. Enheten kan dessutom vara utrustad 

med en MID3-energiräknare. På grund av enhetens struktur är läsning av MID-räknaren endast möjlig 

efter att höljet är borttaget. 

TIPS 

Om den extra MID-räknaren ska ligga till grund för beräkningar för att reglera avgifter för avgift, är 

det rekommenderat att installera det på egen hand i ett elektriskt skåp med skydd för 

laddningsplatsen. Under installationen ska kablarna skruvas fast i terminalblocket. Det 

rekommenderas att använda en flex-sladd på grund av dess elasticitet och det begränsade utrymmet 

inuti enheten. Du bör komma ihåg att använda spännhylsor vid ändarna på ledningarna eller 

gaffelanslutningarna i den storlek som är lämplig för sladden som användes. Levererar enheten med 

användning av en tråd är möjligt och acceptabelt, men betyder att anslutningen av dem blir svårare 

på grund av deras styvhet. Denna metod kräver inte användning av spännhylsor. 

Ledningarna i diagrammen som ingår i instruktionen och de i laddaren är markerade enligt 

schemat nedanför: 



 

 

4 Montera enheten på en vägg 

1. Bestäm enhetens position med hjälp av den medföljande mallen och en nivå och markera 

skruvhålen. 

Monteringsöppningarna, bakväggens kontur, kabelkörtelaxeln (båda för kabelförskruvningen belägen 

i överst, såväl som den nedre delen av höljet) och den optimala kabellängden är alla markerade på 

mallen. 

Monteringsöppningarna bör vara minst 5 cm från kanten på väggen. Strömförsörjningens kabelaxel 

måste överlappa med kabelnätaxeln markerad på mallen. Du måste se till att strömförsörjningen 

kabeln är 180 mm - 200 mm lång, mätande från enhetens kant märkt på mallen. Du måste se till att 

den valda positionen ger åtkomst till enheten inom minst 50 cm.  

2. Gör monteringsöppningar och montera väggankarna. 

Monteringsöppningarna ska göras enligt specifikationen för väggankare. Förankringarna ska placeras 

i rena öppningar. 

3. Se till att det inte finns någon spänning på nätkabeln och förbered den enligt instruktionerna. 

Ta bort huvudisoleringen från strömförsörjningskabeln i längden 70 cm. Använd spad- eller 

rörterminaler (storlek M4 eller M5) för att avsluta den individuella ledaren. 

4. Öppna laddningsterminalen enligt anvisningarna i kapitel 5 Montering och borttagning av 

frontpanel. 

5. Placera enheten så att den matchar skruvhålen och fixera den med lämpliga skruvar. 

Om det inte är möjligt i ett senare skede, led strömförsörjningskabeln genom kabelförskruvningen 

innan du skruvar fast enhet till väggen. Du bör inte skruva kabelförskruvningen i detta skede. Använd 

lämplig skruvmejsel och skruvar för att fixera enheten så att den dras åt på ett stabilt sätt. Notera 

storleken på skruvhuvudet och använd brickor vid behov. 

VARNING 

Att fixa enheten ordentligt är avgörande för att den fungerar korrekt när den används. 

6. Led strömförsörjningskabeln genom kabelförskruvningen, anslut och dra åt kabeln. Du hittar 

anslutningsdiagrammet nedan. 



 

 

 

När du använder spadplintar ska du vända kabelklämman i panelkortanslutningen. Anslutningen med 

användning av sådana kabelterminaler och en vänd kabelklämma visas på bilden nedan 

 

Användning av kablar av kabel med klämhylsor eller kablar av trådtyp kräver inte kabelklämman i 

panelkortkontakt som ska vändas och kan appliceras direkt efter att enheten har tagits ur enhetens 

förpackning. 

 

 

 

 



 

Kablarna måste skruvas fast på panelkortanslutningen med ett 1,5 N m 

vridmoment, vilket ger en fast elektriskt förbindelse. När du har kontrollerat att 

kablarna är korrekt monterade måste du skruva in kabelförskruvningen med en 

30 mm gaffelnyckel för att säkerställa täthet. 

VARNING 

Tillverkaren ansvarar inte för skador till följd av att inte följa anslutningsdiagrammet ovan och inte 

säkerställa korrekt trådanslutning. 

VARNING 

Anslutningen måste göras av en person med rätt kompetens.  

(a) Om enheten ska anslutas i ett nätverk av laddterminaler, led den tillräckliga kabeln genom 

kabelförskruvning för trådbunden kommunikation och anslut den till enheten enligt 

beskrivningen i kapitel 6 Ansluta enheterna till ett lokalt nätverk. 

(b) Om enheten ska anslutas till Internet med en tråd, led Ethernet-kabeln genom 

kabelgenomföringen och för kabel för trådbunden kommunikation, avsluta kabeln med en 

RJ-45-anslutning och anslut den till enheten enligt beskrivningen i kapitel 7 Utöka 

laddningsfunktionen med en kommunikationsmodul. 

 

7. Stäng laddplinten enligt anvisningarna i kapitel 5 Montering och demontering av fronten panel. 

INFO 

När enheten är monterad kan du fortsätta att utföra stegen med att konfigurera enheten från 

användarhandboken finns på www.evsolution.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 Montering och demontering av frontpanelen 

1. Enheten levereras i ett stängt hölje. För att öppna enheten är det 

nödvändigt att använda en 3 mm insexnyckel som medföljer enheten. 

Placera insexnyckeln i öppningen på enhetens högra sida.  

 

 

 

 

 

2. Lås upp fronten med cirka 11 vridningar åt vänster. Om du 

känner starkt motstånd fortsätt inte att vrida 

säkerhetsskruven. Gör likadant på skruven som sitter på 

enhetens vänstra sida. 

 

 

 

3. Flytta frontpanelen upp medan du håller i uttagen (inte 

locket) – tills du kan se den undre kanten på frontpanelen.  

 

 

 

 

4. Dra sedan i den nedre delen av panelen medan du håller i 

uttagskåpan tills höljet är förskjutet.  

 

 

 

5. Håll frontpanelen i samma plan och skjut den ur ramen längst 

upp på enheten. 

 

 

 

 

 



 

6. Fortsätt långsamt ta bort 

frontpanelens. Se till att uttagslåset 

inte fastnar i höljet.  

 

 

 

 

7. Frontpanelen kan läggas intill höljet, hängande på 

socketanslutningskablarna.  

 

INFO 

Montering av panelen är analog, Återmonteringen gäller i omvänd 

ordning. 

När du monterar frontpanelen måste du vara försiktig med bakkabeln. 

 

6 Ansluta enheterna till ett lokalt nätverk 

Enheterna som produceras av Enelion kan vara anslutna i ett lokalt nätverk oavsett om de är online 

eller off-line. Nätverket använder ett bussnätverk med en anslutning inuti varje laddare. För att 

upprätta kommunikation behöver du två kablar: 

1. CAN H, 2. CAN L 

 

6.1 Förbereda kablarna 

TIPS 

Vi föreslår att du använder CAT-5 eller CAT-6-kablar. 

 

1. Bestäm rätt längd på kabeln, så att två laddningspaneler kan anslutas till var och en. 

2. Välj kabelpar i samma färg. Till exempel kan du använda en brun kabel för en CAN L-anslutning 

och för CAN H-anslutningen - en brun och vit. Isolera varje kabel i längden 9 mm. 

3. Vrid kablar i samma färg och sätt dem i uttaget till vänster om moderkortet i laddaren, 

enligt markeringarna. 

4. Varje kabel visas och varje skärm måste anslutas till moderkortet endast i ena änden. 



 

 

 

7 Utöka laddningsfunktionen med en kommunikationsmodul 

Enelion-laddarna kan förlängas genom montering av en kommunikationsmodul. Denna modul 

förvandlar laddaren till en online-laddare. Installera kommunikationsmodulen i Enelion Wallbox-

enheten är en operation som användare kan göra på egen hand eller så kan det göras i fabrik.  

7.1 Montering av kommunikationsmodulen i laddaren 

1. Se till att laddaren är avstängd. 

2. Öppna laddaren enligt anvisningarna i kapitel 5 Montering och demontering av frontpanelen. 

3. Hitta platsen där kommunikationspanelen ska monteras. Det är markerat med 3 vita plastpinnarna 

i den översta delen av moderkortet. 

 

4. Placera kommunikationsmodulen försiktigt på plats och se till att Ethernet-uttagen är nära 

vänsterkanten av moderkortet. 

 



 

5. Tryck ned kommunikationsmodulen i varje hörn. Ett karakteristiskt klick 

bekräftar att modulen var 

monterad ordentligt. 

 

 

7.2 Anslutning av Ethernet-kabeln 

1. Se till att Ethernet-kabeln leddes korrekt genom kabelförskruvningen och att den avslutades med 

en spännhylsa enligt TIA-568A / B till 100BaseT på följande sätt: 

 

 

2. Anslut kabeln till WAN-uttaget och efter några sekunder ska enheten ansluta till Internet. 

Wallbox - Installationsguide Sida 1 

 

 



 

8 Teknisk specifikation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


