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Ensto One Home gör din elbils
laddning lätt och säker. Elegant  
och hållbar laddstation för en  
suverän elbilsupplevelse. Fast  
kabel, alltid redo att användas.

för enfamiljshus

Ensto One Home

”Suverän hemma

laddare!” 



2 Vi förbehåller oss rätten till ändringar

Superenkel installation
Ensto One Home är enkel och snabb att 
installera på väggen eller på en särskild 
Ensto Onestolpe.

Superenkel laddning
Ensto One är supersmidig att använda 
och med Enstos Ladd kontroll App kan 
du enkelt justera strömstyrkan från 
632A. Ensto One Home har alltid 5 me
ters fast laddkabel och typ 2 kontakt. 
När kontakten inte används ligger den 
skyddad i indikatorringen. Superenkelt, 
eller hur?

Supersäker laddning
Ensto One Home är utformad enligt 
senaste standarder för elbilsladdning. 
Den är gjord för att hålla även för tuf
fa väderförhållanden. Ensto One Home 
ser till att du alltid är redo för nästa su
veräna elbilsupplevelse.

”Plug inhybrid eller 

elbil – Ensto One Home 

är till för dig!”

Mitt hem är min borg
Upplev framtiden med laddning hemma

Elbilar och laddhybrider är hem
ma större delen av tiden, precis 
som du. Ensto One Home är det 
lätta och säkra sättet att ladda 
din bil medan du koncentrerar 
dig på andra, viktigare saker. 
Ensto One Home garanterar en 
suverän elbilsupplevelse.
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IP54 5x2,5-60mm2 IK10

5000

209 134

51
3

Konstruktion
 > Hölje av polykarbonat (PC) 
 > IP54
 > IK10
 > Omgivningstemperatur -40…+50 °C 

Montering
 > Vägginstallation är standard, som tillval finns 
även stolpadapter och fullängdsstolpe.

 > 1-fas strömförsörjning
 > L1, N, PE Cu 2,5–10 mm2

 > Mobilapp (Bluetooth) för reglering av driftström 
6 A–16 A/32 A

Egenskaper
 > Fast 5 m kabel med typ 2 kontakt och inbyggd 
kabelhållare

 > Två strömversioner 16 A och 32 A, 1-fas
 > Driftström justerbar 6 A–16 A/32 A
 > Starta/stoppa laddning med appen om behörigt 
driftläge har valts

 > Inbyggd övervakning av restström för detekte-
ring av likströmsläckage (RDC-DD 6mA)

 > Som tillval även jordfelsbrytare med integrerat 
överströmsskydd (RCBO, 30 mA)

E-nummer Typ Beskrivning Data- 
anslutning 3,6 kW 7,4 kW RCBO

Ensto One Home
24 801 05 EVH161-HC000 Ensto One Home 1 x 16 A typ 2-kabel IP54 nr x

24 801 06 EVH321-HC000 Ensto One Home 1 x 32 A typ 2-kabel IP54 nr x

24 801 07 EVH161-HCR00 Ensto One Home 1 x 16 A typ 2-kabel RCBO IP54 nr x x

24 801 08 EVH321-HCR00 Ensto One Home 1 x 32 A typ 2-kabel RCBO IP54 nr x x
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Superenkel och 
säker hemma

laddare. Det är den 
du behöver.

Kompakt vägg
monterad ladd
station med fast 

laddkabel.
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ARBETSLADDNING

OFFENTLIG LADDNING

Enkel och smart 
hemmaladdare för 
flerbostadshus eller 

delad parkering.

Modulär lösning för 
ett eller två ladd
uttag. Kompakt 

och användarvänlig 
design.

Lätt använda ladd
station med hög 

effekt anpassad för 
elbilsladdning i  
Offentliga samt  
semi offentliga/ 
publika miljöer.

Tidlös elegant och 
avancerad lösning 
för snabb laddning 

av elfordon.

Unik kombination 
av elbilsladdning 

och utomhusreklam 
med snygg digital 

display.
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1) Beroende på modell, inbyggd eller i separat inkapsling
2) Ensto Laddarkontroll-app
3) EV manager med separat abonnemang
4) Molnbaserad, internetåtkomst krävs
5) För Ethernet-versioner

Ensto erbjuder smart elbilsladdning till alla!


