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ACCELEV LADDBOX GENERATION II MED 

KABEL TYP 2. 2-FAS LADDARE UPP TILL 6KW 

I LADDNINGSEFFEKT. PERFEKT FÖR 1-FAS-

BILAR DÅ DEN OMVANDLAR TVÅ FASER TILL 

EN FAS OCH KAN GE 1-FAS-BILAR UPP TILL 

6KW MED 16A SÄKRING! VÄLJ KABELLÄNGD 

HELT KOSTNADSFRITT. STANDARD 5M. 

 

Accelev Gen II är en processorstyrd, avancerad laddbox 

med funktioner som inte är tillgängliga i andra laddare. 

Utöver unika funktioner som nätövervakning för att 

undvika att huvudsäkringen överbelastas (Power 

Shedding) och BatteryCare ™ för att öka livslängden på 

batteriet finns laddningsinställningar där du kan 

begränsa strömbelastningen samt ställa in känsligheten 

för nätövervakningen. 

 

Denna laddbox är det bästa alternativet för bilar som har 

enfas ombordladdare som kan ta emot upp till 7,2kW. 

Det är den enda laddboxen på marknaden som hämtar 

energi från 400 Voltsnätet (2 faser) och transformerar 

ned till ca 250 Volt enfas.  

Andra boxar jobbar direkt med enfas vilket betyder att 

Accelev ger en effekt på 6kW jämfört med en vanlig 

laddbox kopplad till lika säkringsstyrka som ger 3,7kW.  

 

Med Accelev Gen II får du upp till 74% snabbare laddning 

och du slipper uppgradera din huvudsäkring och på så 

sätt öka din årliga nätkostnad. En rejäl besparing i det 

längre perspektivet. 

 

 

 

 

Accelev Gen II ger dig utöver klassbästa laddprestanda (6 

kW resp. 8 kW) även en betydligt snällare belastning på 

elsystemet i ditt hushållsnät då strömuttaget nyttjas av 

två faser istället för en fas som vanliga laddboxar gör om 

du laddar en en-fas-bil. Laddboxen kan enkelt 

uppdateras via USB-porten och kan modifieras enligt 

kundens önskemål (båda kablarna är avtagbara / 

utbytbara). Perfekt om någon av kablarna skulle skadas. 

Enkelt att byta och du slipper elektrikerkostnader. 

 

Laddboxen levereras med en strömkabel som är försedd 

med en CEE-handske och både strömkabel och laddkabel 

har snabbkopplingar som är enkla att koppla ur. Hela 

boxen kan enkelt tas med i bilen och kopplas in överallt 

där det finns ett CEE-uttag (allmänt känt som 3-fas-

uttag). Laddboxen tål fukt men rekommenderas 

att monteras skyddad från direkt väta. 

  

Accelev Gen II 6kW är en perfekt hemmaladdare som 

klarar sig med endast 16 A säkringar. Förbrukning vid 

standby-läge uppgår till 20W. 

 

Optimal för: Nissan Leaf, Nissan E-NV200, Hyundai Kona 

1-fas, Hyundai Ioniq, Kia E-Niro, Kia E-Soul, Jaguar I-Pace, 

Ford Focus, Honda Accord PHEV, Range Rover PHEV, 

Opel Ampera-e, Volkswagen Crafter,  

 

Urval specifikationer: 

• Helautomatisk med inbyggd 

lastbalanseringsfunktion. 

• Inbyggd elmätare. 

• Jordfelsbrytare: Ingen. Behövs ej då tekniken i 

laddboxen omöjliggör likströmsläckage.  

• Mått: H34cm B24cm D13cm. 

• Vikt: 15 kg. 

• Certifieringar: CE. 

• Garanti: 2 år. 

 

Ordinarie pris modell 6kW: 15729kr 

Personalpris: 14995kr 

Ordinarie pris modell 8kW: 16895kr 

Personalpris: 15995kr 

 

 


