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REXEL E-mobility 2021

Rexel E-mobility är ett affärsområde inom Teknisk Försäljning som jobbar med 

helhetslösningar för elbilsladdning.

✓ Tar fram helhetslösningar tillsammans med partner

✓ Gemensamma platsbesök hos slutkund

✓ Säljorganisation i hela landet

✓ Erbjuder marknadsledande produkter

✓ Digitala tjänster för betalning och övervakning av laddningen

✓ En digital plattform med två erbjudande 

Våra kunder

✓ Fastighetsägare

✓ BRF, företag

✓ Installatörer

✓ Energibolag



Från att tanka din bil på bensinstationer… … till att ladda din bil var du än parkerar.

i hemmet

på jobbet

i publika miljöer

på vägen

GAMMAL VANA NY VANA



Vad rekommenderar Elsäkerhetsverket?

Elsäkerhetsverket rekommnderar

Installera helst en så kallade Mode 3-laddare, som också 

kallas wallbox eller laddbox. 

Oavsett vilken laddare du väljer så måste du säkerställa att 

husets elsystem är i gott skick. 

Anlita en elinstallatör för att göra en besiktning.

Undvik förlängningsdosor och skarvsladdar.

Installera en jordfelsbrytare. Glöm inte att motionera den 

genom att trycka på testknappen med jämna mellanrum.

Uttag för allmänbruk bör inte användas då dessa ej är 

avsedda för långvarig last. 722.55.101.1 Uttag

LADDA SÄKERT…
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Ladda i ett vägguttag? 
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Detta är utdrag ur kapitel 722 Matning för elfordon i SS 4364000 utg.3 

• Sammanlagringsfaktor= 1 för gruppledning. 722.311 Maximal 
belastning. Man måste dimensionera efter max möjlig uttagbar 
ström

• Varje inkopplingspunkt skall individuellt skyddas av 
jordfelsbrytare. 722.531.2.101 Jordfelsbrytare

• En särskild grupp skall finnas för anslutning av elfordon. 
722.533.101 Överströmsskydd

• Varje inkopplingspunkt skall matas individuellt. 722.533.101 
Överströmsskydd. En laddstolpe med två uttag kan matas från en 
grupp och respektive uttag ska individuellt skyddas för överström 
och jordfel.

• Uttag för allmänbruk bör inte användas då dessa ej är avsedda för 
långvarig last. 722.55.101.1 Uttag.   Uttagen är endast testade för 
anslutning av apparater inom hem och hushåll, vilka aldrig 
genererar en stor märkström under längre tider.

• Flyttbara uttag skall ej användas. 722.55.101.2 Uttag. Detta syftar 
till att bl.a. skarvsladdar/sladdvindor inte skall användas

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjm7IjPja_jAhUIqYsKHQw4DhkQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.fie.se/media/16934/sek_hos_fie_2019_print.pdf&psig=AOvVaw05mvKuZpmwDyLgztTZ_5mo&ust=1563011467928994


Vad gäller angående jordfelsbrytare?

Varje inkopplingspunkt skall skyddas individuellt av:

Jordfelsbrytare typ A i samband med DC-felströmsövervakning

Jordfelsbrytare typ B

DC-felströmsövervakning = Säkerställer frånkoppling vid en ström till 

jord i anläggning.

LADDA SÄKERT…
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Begrepp?
Effekt?

3,7 kW 1 fas 16A → Ca. 2 mil/h 

11 kW 3 fas 16A → Ca. 5-6 mil/h 

Vad krävs för laddning? 

Laddbara fordon kräver minst 6 eller 8 A per fas för att kunna ladda. Oavsett 1 fas eller 3 fas.

63 A och 1 fas laddare → ca 18-21 st. uttag.

63 A och 3 fas laddare → ca 6-9 st. uttag. 

Kabel eller uttag?

Villa: Fast kabel för enkelheten men annars uttag.

BRF/Företag/publikt: Uttag för minskat slitage.

Lastbalansering?

Lastbalansering innebär att nyttja den fulla kapaciteten som finns tillgänglig antingen i gruppen 

av laddare eller mot en inkommande matning i fastigheten.

Vi rekommenderar lastbalansering i de flesta fall för en optimal och funktionell anläggning.  



Lösningar för BRF och Företag
DEBITERING, ADMINISTRATION & SUPPORT



Varför OCPP? 

Snabbt växande marknad och teknikutvekling

Fabrikatsoberoende, valmöjlighet av hårdvara

Öppet gränssnitt, välj just den tjänst som passar dig

Möjlighet att koppla samman olika hårdvaror i samma 

system. 

OCPP = OPEN CHARGE POINT PROTOCOLL

Standardiserat gränssnitt och kommunikation 

mellan bil, laddaren, debiteringstjänst fast med 

olika dialekter

OCPP – ETT ÖPPET GRÄNSSNITT

Framtidssäkra din anläggning



Teknisk specifikation:

Effekt: 3,7 kW 1 fas 16A upptill 22kW 3 fas 32A

Kontaktdon: Uttag typ 2 

Skydd: PSB typ A i 1 fas  & DC-övervakning

Standardfunktioner: 

Uppkoppling via LAN (eller 3G)

RFID

Energimätare MID 

Ställbar laddström i mjukvaran 

Förberedd för lastbalansering i kluster eller dynamiskt

Montering: Vägg eller stolpfäste/-stativ

Tillval: 

Energimätare för Lastbalansering

Kopplas mot LAN BOX och MODEM 

Laddbox GLB +
GARO



Hur fungerar det?

GARO 

4G router i kapsling Garo
E 24 522 91

LAN ladd box 
1 st LANkabel/laddare

Datakabel KAT6



Teknisk specifikation:

Effekt: Upp till 22kW 3 fas 32A

Kontaktdon: Dubbla uttag typ 2 

Skydd: Jordfelsbrytare typ A med DC skydd

Standardfunktioner: 

Uppkoppling via LAN (eller Wifi) 

RFID

Energimätare 

Ställbar laddström i mjukvaran 

Dynamisk fasallokering

Lastbalansering mellan uttagen

Förberedd för lastbalansering i kluster eller dynamisk

Montering: Vägg eller stolpfäste

Tillval: 

AMPGUARD (Energimätare) för Lastbalansering

Laddbox AURA 
CHARGE AMPS



Elcentral

Lastbalansering 
Ampguard

Kräver 

internetuppkopling

Sim-kort
placeras i
laddaren

4G LANLAN LANLAN

Hur fungerar det?

CHARGE-AMPS



∙ 1-fas 16A, 3-fas 16A, 1-fas 32A och 3-fas 32A

∙ 3,7-22kW

∙ IP54

∙ IK10

∙ Med petskydd, inbyggd säkring, semi-automatisk 

jordfelsbrytare, MID-godkänd elmätare (Modbus) samt DC-

detektor

∙ Justerbar laddeffekt via mjukvara

∙ Kommunikation via Ethernet, 4G-router, 3G- eller 4G-modem

∙ Boxarna är bidragsberättigade

CHARGESTORM CONNECTED 2
Med uttag 1-2st/box



∙ 2480034 CGC100

∙ 2480251-53 CGC 500

∙ Lastbalanseringscentral för dynamisk lastbalansering mellan flera 

enheter

∙ 100A, 400A, 4000A

∙ IP66

∙ IK10

NANOGRID™ CGC
Dynamisk lastbalansering för större fastigheter



Rethink with Rexel

Rexolution
laddtjänst

Två erbjudande i samma plattform för att erbjuda

den bästa tjänsten på marknaden



Tre tjänster i samma plattform för fastighetsägaren  

KOMBINERA IHOP ELLER VAR FÖR SIG 



Rexolution BRF 

— 18

www.rexolution.se

http://www.rexolution.se/


Rexolution Företag
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www.rexolution.se

http://www.rexolution.se/


Rexolution Publik

— 20

www.rexolution.se

http://www.rexolution.se/


Dygnet runt - alla frågor

• Min laddkabel sitter fast

• Hur startar jag min laddning?

• Hur kan min sambo använda laddare?

• Svärmor kommer på besök

• Var hittar jag mina fakturor?

Vi hjälper dig och dina kunder 



Bidrag för organisationer och bostadsrättsföreningar

Om åtgärden redan är klar

Skicka in ansökan om bidrag senast sex månader 

efter att installationen slutfördes.

1. Ansökan

Efter en ansökan är inkommen så kommer den 

behandlas.

2. Ni får ett preliminärt beslut

3. Begäran om utbetalning

Efter att beslutet är taget har ni tre månader 

på er att ansöka om utbetalning.

Om åtgärden inte är klar

1. Ansökan
Efter en ansökan är inkommen så kommer den 

behandlas.

2. Slutförande av åtgärd
Efter beviljande av föransökan så har sökande nio 

månader på sig att slutföra åtgärden.

3. Begäran om utbetalning
Efter att åtgärden är slutförd så har sökande max tre 

månader på sig att skicka in en begäran om 

utbetalning

ENGÅNGSBELOPP UPP TILL 50 PROCENT AV DE BIDRAGSBERÄTTIGADE KOSTNADERNA, 

DOCK HÖGST 15 000 KR PER LADDPUNKT.



• Tänk på vilket behov ni har och vad ni vill erbjuda era boende/anställda

• Försök att samla laddarna på samma ställe så att det blir en kostnadseffektiv lösning

• Välj ett system som är skalbart och utbyggbart

• Köp produkter som inte låser in er i ett betalsystem för alltid

• Ta betalt för energin och parkeringsytan för att räkna hem investeringen

• Momsregistrering krävs för att få ta betalt för elbilsladdning

• Sök bidrag av naturvårdsverket

Viktiga saker att tänka på vid investering av laddare till elbilar



Tack för mig. 

Philip Miletti 

Försäljningschef E-mobility


