


Enklere blir det ikke
Amina lar deg lade bilen like enkelt som 
du lader mobilen; du setter inn ladeka-
belen for å starte oppladingen. Men du 
kan også styre når den skal lade gjennom 
bilen eller strømselskapet.

Lavere ladeeffekt = lavere 
strømregning
Aminas 1-fase-lader legger til rette for 
trygg og effektiv lading og lavere strøm-
regninger. Med en ladeeffekt på maks. 
7,4 kW lader du mer enn raskt nok for 
hverdagsbruk og unngår samtidig høye 
nettleiekostnader. Med 7,4 kW bidrar du 
heller ikke til å overbelaste strømnettet.

Fordi bilen lar deg lade 
“smart”
En elbillader skal bare legge til rette for at 
bilen din skal kjøre. Bilen din er sannsyn-
ligvis utstyrt med smarte ladefunksjoner 
forteller laderen når den skal trekke strøm 
fra huset eller hytta. Hva skal du med 
enda en app bare for å styre når du vil 
lade bilen?

Akkurat det du trenger for å 
lade bilen
Fornuftig ladefunksjonalitet betyr op-
timalisert produksjon for oss, fornuftig 
pris for deg og mindre plast- og kompo-
nentforbruk. At den er produsert lokalt 
betyr også lavere klimautslipp og flere 
arbeidsplasser i Norge.

Enkel og rask installasjon 
for elektriker
Amina er enkel for deg å bruke og enkel 
for elektrikeren å installere. Med tre deler, 
ni skruer og én tetningsplugg, tar det kort 
tid å få en Amina-lader opp på veggen 
med strøm til bilen.

Minimalistisk på alt annet 
enn kvalitet
Amina-laderen er blant de aller minste 
laderne på markedet. Med et stilrent og 
brukervennlig design, er den minimalis-
tisk i både utseende og enkel å installere. 
Norsk produksjonsstandard gjør den 
også til en av de mest robuste laderne du 
finner.

5 års garanti
En elbillader skal leve lenge. Med en 
garanti på 5 år er du sikker på at dette er 
et produkt som funker som det skal i lang, 
lang tid. Amina-laderen tåler støt, støv, 
vann og ekstreme værforhold, helt fra -35 
°C til +50 °C.

Hvorfor velge Amina? 
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Amina er en veggmontert ladestasjon 
som går på vekselstrøm (AC) i samsvar 
med IEC 61851-1, EVSE Mode 3.

Elnummer
6602045

Generelt
Dimensjoner (mm): 125 x 200 x 105 
(H x B x D)
Veggmontering (mm): c/c 110 x 185 
(H x B)
Vekt: 1,15 kg

Lading
Ladestrøm: 6-32A, 1-fase
Ladeeffekt: 7,4 kW

Ladekontakt
Type 2-kontakt (IEC 62196-2)

Strømnett og spenning
TN, IT eller TT
230V AC (± 10%)

Installasjon
Sikringsstørrelse: maks 32 A
Kabeldiameter: 4-16,1 mm
Ledningstverrsnitt: 1,5-6 mm2
Lengde på kabelstrimmel: 138 mm
Lengde på trådstrimmel: 16 mm

Jordfeilvern
RDC-DD 6 mA DC i henhold til IEC 
62955.

Lysindikator
LED-lys som viser laderens status

Driftstemperatur
-35 °C til +50 °C

Beskyttelse
Tåler støt, støv, vann og vær
Beskyttelsesgrad: IP54
Slagmotstand: IK08
Brannklasse: UL94
UV-bestandig

Elektrisk beskyttelse
Beskyttelsesklasse II (4 kV AC og 6 kV 
impuls, isolasjon)
Overspenningskategori III (4 kV)

Standarder og godkjen-
ninger
CE-samsvar i henhold til IEC 61851-
1:2017, IEC 62955 og
ROHS-direktivet 2011/65/EU
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Teknisk informasjon



Amina charging
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