
eRange CLU | home
(erstatter homeCLU)

Produktinformation
homeCLU Dynamisk styreenhed til optimering af elbilsopladning, hvor effekten er begrænset. Muliggør optimal fordeling af den tilgængelige effekt! 

Opladning af op til 6 ladepunkter pr. homeCLU via kabel. Tilpasset konfiguration udføres af installatøren. homeCLU måler det samlede forbrug i hjemmet og 

allokerer den tilgængelige strøm direkte til elbilsopladning. homeCLU er løsningen til dig, der ønsker at få mere strøm til at oplade din elbil uden at skulle 

investere i øget strømadgang til huset..

Produktet
Artikelnummer 708209

Model eRange CLU | home

Varebeskrivelse (erstatter homeCLU)

Strømtilførelse 12V DC

Strømdeling Styring til dynamisk belastningsbalancering.
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Produktet
Justerbar styre-elektronik Kan styre op til 6 ladepunkter. 

Skal konfigureres til hvert anlæg.

Konfigurering foretages af installatøren.

Mål BxHxD 54 x 91 x 58 mm

Mål Monteret på DIN-skinne

I alt 4,5 modulbredder

3 CLU +

1,5 til strømforsyning.

Vægt 89 g

Teknisk Beskrivelse homeCLU er en dynamisk styreenhed til optimering af elbilsopladning. Dynamisk belastningshåndtering af 

maksimalt 6 ladepunkter pr. homeCLU, via kabelforbindelse (RS485). Tilpasset konfiguration udføres af 

installationsprogrammet. Installatøren konfigurerer homeCLU med en Android- eller Windows-enhed ved at 

angive typen af elnet, størrelsen på indgangen, antallet af udgange og typen af kontroller.

homeCLU-enheden optager 3 modulbredder på en DIN-skinne. 12V-strømforsyning (fra 230V AC) er inkluderet. 

Denne optager 1,5 modulbredder, i alt ca. 80 mm.

Materialer og udformning
Farve Lysegrå

Materiale PC VO

Genanvendelse Produktet skal bortskaffes som elektronikaffald.

Drift, brug og vedligeholdelse
Omgivelsestemperatur ved drift Driftstemperatur fra -25 til +40 °C

Luftfugtighet 5 til 95 % - ikke kondenserende.

Produktgaranti 3 år fra købsdato.

Installation
Kabelindgang Leveres med egen strømforsyning på 12V DC til montering på DIN-skinne. DEFA anbefaler separat sikring 

(f.eks. med separat B-6A-sikring eller RCBO).
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Bestillingsinfo
Artikelnummer 708209

Pakkedimension 135 x 145 x 70

Pakken indeholder Sæt med homeCLU-modul, strømforsyning, kabler, propper og sensorer.

EAN 7042287082099
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