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homeCLU
homeCLU Dynamisk styrenhet för optimering av elbilsladdning där
effekten är begränsad. Möjliggör optimal fördelning av all
tillgänglig effekt! Laddning av upp till 6 boxar per homeCLU via
kabel. Anpassad konfiguration görs av installatör. homeCLU är en
dynamisk styrenhet för optimering av elbilsladdning med
begränsad effekt. homeCLU mäter total konsumtion hemma och
tilldelar tillgänglig ström direkt till elbilsladdning. homeCLU är
lösningen för dig som vill få mer ström för att ladda din elbil utan

Produkten
AX-nummer

708209

E-nummer

2452176

Modell

homeCLU

Strömtillförsel

12V-DC

Strömfördelning

Styring för dynamisk lastbalansering.

Justerbar styrelektronik

Kan styra upp till 6 ladduttag. Måste konfigureras för varje anläggning.

Mått BxHxD

54 x 91 x 58 mm

Mätning

Monteras på DIN-skena
Totalt 4,5 modulbredder
3 CLU +
1,5 för strömförsörjning.

Vikt

89g

Teknisk Beskrivning

homeCLU är dynamisk styrenhet för optimering av elbilsladdning. Dynamisk lasthantering av upp till 6 laddare
per hemCLU, via kabelanslutning (RS485). Anpassad konfiguration utförs av installationsprogrammet.
Installatören konfigurerar homeCLU med en Android- eller Windows-enhet genom att ange typen av elnät,
storleken på ingången, antalet utmatningar och typen av kontroller.
HomeCLU-enheten upptar 3 modulbredd på en DIN-skena. 12V nätaggregat (från 230V AC) ingår, detta upptar
1,5 modulbredd, totalt ca 80mm.
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att behöva investera i ökad strömtillgång till huset.
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Material och utformning
Färg

Ljusgrå

Material

PC VO

Återvinning

Produkten skall återvinnas som el-avfall.

Installation
Kabelingång

Levereras med egen strömförsörjning 12VDC för montering på DIN-skena. DEFA rekommenderar separat
avsäkring (t.ex. med separat B-6A säkring eller RCBO).

AX-nummer

708209

E-nummer

2452176

Paketmått

135 x 145 x 70

Paketet inkluderar

Set med homeCLU-modul, strömförsörjning, kablar och pluggar och sensorer.

Ean

7042287082099
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Beställningsinformation

