
VI LEDER DEN GRÖNA OMSTÄLLNINGEN
VISSA SER BARA EN KABEL

Scankabs eWALL® laddsystem är enkelt att 
installera och ger ett innovativt tillägg till en 
grön infrastruktur. Anledningen till den enkla-
re och billigare installationen ligger i den plat-
ta kabeln. Kabeln monteras enkelt på väggen 
med tillhörande klammer.

Enkel kabeldragning och besparingar att hämta 
med Scankabs eWALL® laddsystem

Jan Darville
VD för GodEnergi

”Våra installatörer är väldigt glada över att arbeta 
med Scankabs eWALL®-system. Det är en felsäker 
design på de olika delarna som säkerställer att vi 
inte kan montera dessa felaktigt. 

Vi uppnår faktiskt en besparing på ca. 70% i både 
installationstid och kabelkostnad, eftersom vi inte 
behöver dra en ny kabel från huvudinstallationen 
varje gång vi behöver utöka systemet. Vi behöver 
bara ansluta modulerna där vi vill på flatkabeln.

70% är alltså en besparing som är påtaglig”, säger 
Jan Darville, VD för GodEnergi.

MER ÄN BARA STANDARD

eWALL® laddsystem är halogenfritt och finns i
CPR brandklass B2ca - den högsta brandklassen. 
Förutom den enkla installationen och de betydande 
besparingarna jämfört med en traditionell installa-
tion, får du också ett system som lever upp till mer 
än den normala standarden för brandsäkerhet.

”Det handlar om att förbereda infrastrukturen 
för eltransport bäst och smartast. Samtidigt vill 
många av våra kunder ha ett laddningssystem 
som är enkelt för dem att installera, skalbart och 
flexibelt för sina kunder.

Det får man med eWALL®. Du kan snabbt expan-
dera systemet när användarens behov ökar. Du 
ansluter helt enkelt flera laddstationer på flat-
kabeln med hjälp av anslutningsmodulerna, som 
enkelt kopplas in var som helst på flatkabeln 
med hjälp av speciella kontaktskruvar.”

Søren Porse
Country Manager, Scankab Cables

Kunderna märker en stor skillnad

eWALL® SCANKAB CHARGING SYSTEM

Det intelligenta systemet justerar och fördelar 
effekten beroende på antalet anslutna elbilar. 
eWALL®-systemet stöder denna övervaknings-
funktion i billaddarna. 
 



0730-344 606
Vi tror på direkt dialog

Scankab.se
Skapa en katalog📎📎 Bygg digitala produktkataloger till kunder eller för 

eget bruk med precis det innehåll som är relevant.

FLERA FÖRDELAR MED ETT  
SAMARBETE MED SCANKAB 
• Hög leveranssäkerhet 

• Hög och jämn kvalitet

• Personlig service

• Brett sortiment

Läs mer om alla fördelar med vårt flexibla
eWALL® laddsystem på www.scankab.se/eWALL.

Scankab har ett komplett bussystem för laddare 
till elbilar.

Systemet låter dig ansluta flera smarta laddare på 
samma matarkabel - en flatkabel av typen eWALL®. 
Du ansluter anslutningsmodulen (”Feed-in and 
Tap-Off”) direkt på flatkabeln.

Detta gör att du kan spara installationskostna-
der, eftersom vår eWALL® flatkabel kan förse 
flera smarta laddstationer med el och kan utökas 
löpande.

BESTÄLL eWALL® SYSTEMET DIREKT FRÅN SCANKAB CABLES


