


Det bliver ikke nemmere
Amina er en oplader, som passer til de 
fleste. Amina gør det nemlig lige så let at 
oplade din bil, som at oplade din telefon. 
Så snart du tilslutter opladeren til din bil, 
begynder den at lade. Men du kan også 
planlægge, hvornår du skal lade op gen-
nem din bil eller eludbyder.

Effektiv og hurtig nok
Aminas 1-fasede ladeboks gør sikker og 
effektiv opladning til en leg. Hvis du lader 
din bil op om natten, vil en ladehastighed 
på max. 7,4 kW være mere end nok til et 
hverdagsforbrug. Så undgår du samtidig 
at lade på tidspunkter hvor elforbruget 
topper, så du undgår at bidrage til at over-
belaste elnettet.

Din bil kan “smart” oplade
En ladeboks til elbiler eksisterer kun for 
at få din bil til at køre. Din bil er sikkert 
allerede udstyret med funktionalitet til 
smart opladning, som fortæller din op-
lader, hvornår den skal trække strøm fra 
dit hus. Hvorfor vil du have en app mere 
bare for at administrere, hvornår den skal 
oplades?

Et godt valg til en fornuftig 
pris
En elbil-oplader med en simpel og ligetil 
funktionalitet, betyder optimerede pro-
duktionsomkostninger for os, og derfor 
en lavere pris for dig. Samtidig minimerer 
det brugen af komponenter og plastik, og 
lokal produktion betyder mindre udlednin-
ger fra transport og flere arbejdspladser i 
Norden.

Hurtig og enkel installation
Amina er lige så let at installere for en 
elektriker, som den er for dig at bruge. 
Med kun tre dele, ni skruer og en tæt-
ningskegle, tager det ingen tid at få en 
Amina-oplader op at køre.

Minimalistisk i alt undtagen 
kvalitet
Amina-opladeren er en af de mindste 
elbil-opladere på markedet. Elegant og 
brugervenligt design gør omkostningerne 
til installation og pris så lave som muligt. 
Norsk kvalitetskontrol er også med til 
at sikre, at den er en af de mest robuste 
elbilopladere, der findes.

5 års garanti
En elbil-oplader skal holde i lang tid. Med 
en garanti, der matcher en ny bil, kan du 
være sikker på, at Amina kan oplade dit 
køretøj i mange år fremover. Opladeren 
er certificeret modstandsdygtig over 
for stød, støv og vand. Den kan endda 
oplade under ekstreme vejrforhold fra -35 
°C til +50 °C.

Hvorfor skal du vælge Amina?
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Amina er en vægmonteret ladestation, 
der kører på vekselstrøm i overensstem-
melse med IEC 61851-1, EVSE Mode 3. 

El-nummer
6602045 

Generelt
Dimensioner (mm): 125 x 200 x 105 (H x 
B x D) 
Vægmontering (mm): c/c 110 x 185 (H 
x B) 
Vægt: 1,15 kg 

Opladning
Ladestrøm: 6-32 A 1-faset 
Ladeeffekt: 7,4 kW 

Ladestik
Type 2-stik (IEC 62196-2) 

Net og spænding
TN, IT eller TT 230 V AC (± 10 %)

Installation
Sikringsstørrelse: max 32 A 
Kabeldiameter: 4-16,1 mm

Ledningstværsnit: 1,5-6 mm2 
Kabelbåndslængde: 138 mm 
Trådbåndslængde: 16 mm

Jordfejlsbeskyttelse

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

Lysindikator
LED-lys, der viser opladerens status 

Driftstemperatur
-35 °C til +50 °C 

Beskyttelse
Modstandsdygtig over for stød, støv, vand 
og vejr 
Beskyttelsesgrad: IP54 
Slagfasthed: IK08 
Brandklasse: UL94 
UV-bestandig 

Elektrisk beskyttelse
Beskyttelsesklasse II (4 kV AC og 6 kV 
impuls, isolering) 
Overspændingskategori III (4 kV) 

Standarder og godkendelser
CE-overensstemmelse i henhold til IEC 
61851-1:2017, IEC 62955 og ROHS-di-
rektivet 2011/65/EU
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Teknisk information



Amina charging
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