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Et fl eksibelt og sikkert valg 

Oppdatert utgave ihht. NEK 400:2014



2 www.defa.com

Kjære kunde,

DEFA AS tok over Jaco Produkter AS i 2004 med intensjon om å videreutvikle de kjente 
kvalitetsproduktene på det norske markedet såvel som internasjonalt. 
Med utgangspunkt i de erfaringer vi har fått fra markedet har vi valgt å sette fokus på de 
3 hovedbruksområdene Parkering, Camping og Marina. For hvert av disse har vi utarbeidet 
et sortiment som fokuserer på de anvendelsesmuligheter som naturlig tilfaller bruksområdene 
og utviklet et standard sortiment. 

I tillegg brukes utendørs strømuttak til kjølevogner, busser/lastebiler, fi ske- og yrkesfartøy, 
transportable brakker, lagercontainere, søppelkomprimatorer, spesialkjøretøyer på fl yplasser, 
torgboder, utendørs belysning, juletrebelysning, elektrisk verktøy, elektrisk hageutstyr, idretts- 
og musikkarrangementer, gravtinere for kirkegårder m.m. Dersom det er behov for spesielle 
tilpasninger vil dette som tidligere være mulig mot et lite pristillegg og noe lengre leveringstid.    

DEFA el-uttak er produsert i henhold til Forskrift om Elektrisk Utstyr. Produktene er 
CE-merket. EE-forskriften om gjenvinning ivaretas gjennom vårt medlemskap i RENAS. 

Anlegg med DEFA strømuttak kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet i 
henhold til gjeldende forskrift.  Tilhørende normer NEK400:2014 viser hvordan forskriftenes 
sikkerhetskrav kan oppfylles.

DEFA håper du fi nner denne katalogen brukervennlig og praktisk og at den gir informasjon 
som tilfredsstiller dine behov og samtidig gir inspirasjon til bruk av elektriske strømuttak 
fra DEFA.

Med vennlig hilsen
DEFA AS
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Duo - veggboks IP34
Låsbar veggboks i slagfast plast med en dobbel stikkontakt. 
Festehull passer også i 60mm veggboks. Kabelinnføring under eller over.  
Tilkobling for 2,5mm² kabel inn/ut. Mørk grå - 1584701 lagerføres!

Base - Søyle IP44
Smal låsbar søyle i stål. En anven-
delig søyle til borettslaget, i haven, 
på camping eller til parkerings-
plassen på jobben.

Multi - Søyle IP44
Bred låsbar søyle i stål 
alternativt børstet syrefast 
stål. Kan leveres med 
inntil 4 industrikontakter 
type 216-6 innvendig, og 
nedre luke etter behov
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Veggbokser

Base - veggboks IP44
Smal låsbar veggboks i stål. Base veggboks kan også monteres 
bak på Base søyle for 2-veis betjening.

Multi - veggboks IP44
Bred låsbar veggboks i stål. Samme design som Base, 
men bredere utførelse med plass til mer utstyr.

Søyler
Alle strømuttak kan låses med kabler innsatt i stikkontaktene!
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Markedets ledende strømuttak til private og offentlige 
parkeringsplasser. For tilkobling av motorvarmer til bil, 
buss og andre tyngre kjøretøy.
Muligheten for tilkobling både privat, på jobben, på 
kjøpesenteret, på fl yplassen, ved skianlegget etc. 
er bra for miljøet, bra for bilen og bra for deg.

 Varm bil raskt og effektivt

 Behagelig og sikkert

Spar miljøet

Spar bilen

 Spar drivstoff

Belysning se side 7.

Beregn inntil 6 ukers leveringstid på 
spesialversjoner. Pris på forespørsel.

Øvrige RAL farger leveres mot et farge-
tillegg på kr. 2 500,00 pr. ordre/farge.

Produkt  Sort Titan Brun

Base veggboks 
2 uttak 2x10A kbv 108932 111829
2 uttak 1x16A kbv  1584704 1584101 1584705
2 uttak 2x16A kbv  1584102 1584103 1584104

Base søyle 
2 uttak 2x10A kbv. 108448 109123 108730
2 uttak 1x16A kbv. 1584714 1584108 1584715
2 uttak 2x16A kbv. 1584109 1584110 1584111

4 uttak 1x16A kbv. 1584722 1584114 1584723
4 uttak 2x16A kbv. 1584115 1584116 1584117
4 uttak 4x16A kbv. 1584118 1584119 1584120

Multi veggboks 
2 uttak 2x216-6, 2x2p16A kbv. 117267 108415 

Multi søyle 
2 uttak 2x216-6, 2x16A kbv. 113093 113094 

Fundament (se side 9) Galvanisert
Base boltefeste 230V 1584756
Base nedgravning 230V 1584757 
Muti boltefeste 230V 1584760 
Multi nedgravning 230V 1584761 
N-klemme for 400V 1130647

Standard spesifi kasjon:
Uttak =  2p 16A + PE type Schuko.
En nøkkel R118 pr. uttak.
Kbv = C-kurve sikring med 30mA jfbr.
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Det moderne samfunn krever stadig fl ere fasiliteter 
på  campingplassen. Dette har sterkt påvirket 
behovet for søyler med el-uttak.

Campingvogner og bobiler inneholder en rekke 
elektriske installasjoner som batterilader, elektrisk 
varme, lys, air-condition, kjøkkenmaskiner mm. 
I forteltet kan det i tillegg være vifteovn, elektrisk 
kokeplate og fryseboks. Alt dette krever tilgang til 
strøm. Dessuten har vintercamping økt behovet for 
tilkobling av strøm. Dette gjelder først og fremst 
oppvarming av campingvogner og uttak for bilvarme.

Markedets ledende strømuttak til campingplasser for bruk til campingvogner, bobiler 
og motorvarmere (vintercamping).

Økt komfort

Fornøyde kunder

Gir mulighet for helårsdrift

Normer
NEK400-7-708:2014 gir normer for elektriske installasjoner på campingplasser. 

Hovedpunkter: 
 Campingplass defineres som område som inneholder to eller flere oppstillingsplasser.
 Hver stikkontakt skal være individuelt beskyttet med eget overstrømsvern og strømstyrt jordfeilvern.
 En stikkontakt skal bare forsyne et fritids bo-kjøretøy eller en bobilenhet.
 Strømuttak (stikkontakt) skal ikke være mer enn 10m fra oppstillingsplassen.
 Det skal ikke være mer enn 4 stikkontakter i samme kapsling.

Normen krevet opprinnelig industristikkontakter 216-6 (EN 60309-2), men Produkt og El-tilsynet har senere åpnet for at vanlig jordet 
stikkontakt (schuko) fortsatt kan brukes(1). Dette gjelder ved utvidelse av eksisterende anlegg og nye anlegg med IT og TT-system. 
For nye anlegg med TN-S-system (400V) kreves derimot industrikontakter.
(1) [ Ref. Produkt- og elektrisitetstilsynet Ref.nr.: 97/1925-6].

Markedets ledende strømuttak til campingplasser for bruk til campingvogner bobiler

Produkt  Sort Titan Brun

Base søyle 
2 uttak 2x16A kbv. 1584109 1584110 1584111
2 uttak 2x16A kbv. 2xkwh. 1584124 1584125 1584126

4 uttak 4x16A kbv. 1584118 1584119 1584120

Multi søyle
4 uttak 4x16A kbv. 4xkwh. 1584130 1584131 1584132
4 uttak 4x216-6, 4x16A kbv. 1584136 1584137 1584748
4 uttak 4x216-6, 4x16A kbv. 4xkwh. 1584138 1584139 1584752

Fundament (se side 9) Galvanisert
Base boltefeste 230V 1584756 
Base nedgravning 230V 1584757 
Muti boltefeste 230V 1584760 
Multi nedgravning 230V 1584761 
N-klemme for 400V 1130647 

Standard spesifi kasjon:
Uttak =  2p 16A + PE type Schuko alt. 216-6

CEE industrikontakt med øye for hengelås.
En nøkkel R118 pr. uttak.
Kbv = C-kurve sikring med 30mA jfbr.

Belysning se side 7.

Beregn inntil 6 ukers leveringstid på 
spesialversjoner. Pris på forespørsel.

Øvrige RAL farger leveres mot et farge-
tillegg på kr. 2 500,00 pr. ordre/farge.
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I marinaer, gjestehavner, båtoppstillingsplasser (på land) 
og private brygger er det alltid behov for strømtilkobling. 
I slike maritime miljøer anbefales kun søyler i syrefast stål 
med IP66/67 kit på sikringer og evt. målere.

DEFAs strømuttak er produsert i henhold til offentlige krav 
for å gi en trygg og sikker bruk av strøm i maritime miljøer.

Markedets ledende strømuttak til båthavner og marinaer. Søyler med landstrøm 
til nærings- og fritidsbåter med mulighet for belysning og vannuttak.

 Børstet syrefast utførelse

tilpasset et maritimt miljø

 Strøm og lys i en søyle

Økt komfort og sikkerhet

Lang levetid

Normer
NEK400-7-722:2014 gir normer for elektriske installasjoner på marinaer.  

Hovedpunkter:
 Marina defineres som innretning for fortøyning og betjening av lystfartøyer med faste brygger, kaier,

moloer eller et pontongarrangement, beregnet for fortøyning av mer enn ett lystfartøy.
 Hver stikkontakt skal være individuelt beskyttet med eget overstrømsvern og strømstyrt jordfeilvern.
 En stikkontakt skal bare forsyne ett lystfartøy eller en husbåt.
 Strømuttak (stikkontakt) skal ikke være mer enn 10m fra fortøyningsplassen.
 Det skal ikke være mer enn 4 stikkontakter i samme kapsling.

Standard spesifi kasjon:
Uttak = 216-6 CEE industrikontakt med øye for hengelås.
En nøkkel R118 pr. uttak.
Kbv = C-kurve sikring med 30mA jfbr.
1 flaske rense/vedlikeholdsspray følger hver leveranse

av syrefaste søyler.

M k d t l d d t tt k til båth i S l d l d t

4x16A kbv. 4xkwh
IP66/67 kit

Produkt Børstet syrefast stål

Multi søyle 
2x216-6 2x16A kbv. IP66/67 kit 1584143
2x216-6 2x16A kbv. 2 x kwh. IP66/67 kit 1584144

4x216-6 4x16A kbv. IP66/67 kit 1584145
4x216-6 4x16A kbv. 4 x kwh IP66/67 kit 1584146

Fundament (se side 9) Galvanisert
Muti boltefeste 230V 1584760
Multi nedgravning 230V 1584761 
N-klemme for 400V 1130647

For å bevare fi nish anbefales jevnlig 
renhold og innsetting av søyle 
med rense/vedlikeholdsspray 1584804

Belysning se side 7.

Beregn inntil 6 ukers leveringstid på 
spesialversjoner. Pris på forespørsel.
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BELYSNING

Armatur i syrefast stål med kuppel i opal polykarbonat for montering direkte på 
Base eller Multi søyle. IP44

Base 145 x 135 - høyde 210mm - totalhøyde 1210mm
Multi 145 x 245 - høyde 210mm - totalhøyde 1210mm

Light 100

Produkt Farge/Finish Nummer

Light 100 Base E27 GLS max 60W Syrefast stål 1584821
Light 100 Multi E27 GLS max 60W Syrefast stål  1584820 
Bestilles søyle og lys samtidig blir søylen klargjort for lys. 
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Stikkontakter 
Enkel 2-pol 16A m/jord (schuko) tilpasset 
DEFA modulsystem. 2 - 8 kontakter pr. 
strømuttak. 

Industristikkontakter
I CEE rundstift-utførelse. 1- eller 3-fas, 
både 16A og 32A. For 230V IT-system eller 
400V  TN-system. Kan kombineres med 
vanlige (schuko) stikkontakter. 

Kombiautomat/Jordfeilautomat
Vern mot overbelastning, kortslutning 
og jordfeil - 2-pol utførelse.

KWh-målere  
1-fas 32A for måling av strømforbruk. Med
digitalt display og impulsutgang for fjern
avlesing. Dupline fjernavlesning kan tilbys
på prosjekter.

Lås og nøkler  
Standard nøkler R118 leveres i samme 
antall som stikkontakter i strømuttaket. 

På forespørsel leveres:

Strømbegrensere
Standard verdi er 3A (700W) tilpasset 
motorvarmere i personbiler. 
Leveres også i 5A. 

Koblingsur 
Leveres med 24 timers ur og valgfri
 innkoblingsperiode. Kan også leveres 
med max 2 timers innkoblingsperiode.

Diverse
På større prosjekter kan vi levere utstyr som 
fotocelle, utvendig vannkran og TV-uttak.

Reservedeler - tilbehør
Nøkler og låser

Nøkkel R118 (stk) 1584781
Lås m/2x nøkler R118 for Duo og nedre luke Multi 1584785
Lås m/2x nøkler R118 for Base/Multi. 1584786

Base - topp / luke - leveres med lås og 2 nøkler R118
 Brun topp/luke P1921101

Brun topp/luke for lys. P1923101
 Sort topp/luke P1921102

Sort topp/luke for lys. P1923102
Titan topp/luke  P1921104
Titan topp/luke for lys. P1923104

Multi - topp / luke - leveres med lås og 2 nøkler R118
 Brun topp/luke P1924101

Brun topp/luke for lys. P1926101
 Sort topp/luke P1924102

Sort topp/luke for lys. P1926102
Titan topp/luke  P1924104
Titan topp/luke for lys. P1926104
Syrefast topp/luke  P1924109
Syrefast topp/luke for lys. P1926109

Diverse
Ø300mm klar PC kuppel for LIGHT-300 - Utgår med beholdning! 1584802
Ø400mm klar PC kuppel for LIGHT-400 1584803
Stikkontakt enkel 2P16A+j. Uten sentralplate 1130518
Sentralplate for stikkontakt. Firkantet hvit 1130519
Kwh måler 1-fas 32A, 1-modul, digital 1130590
Kobl.ur mini 1-modul 24t 1130607
Koblingssett Base AL/Cu230V 2x3x50mm2 R1900201
N-klemme for 400V Blå 1130647

Vedlikehold
Inox Top 101 spray rens/beskytt. 200ml for syrefast søyle 1584804

Komponenter
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For nedgraving eller boltefeste i varmforsinket stål. 
Koblingsstykke for IT/TT 230V inntil 3x50mm² AL/Cu kabel følger fundamentet. 
Ved 400V tilførsel bestilles separat blå N-klemme i tillegg (1130647).
Koblingsklemmer for 95mm² på forespørsel for Multi fundament

Fundamenter - Lagerføres!
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* Boltefeste leveres med underliggende gummi pakning for å sikre tetthet på f.eks. marina anlegg.

Base boltefeste* Base nedgravning Multi boltefeste* Multi nedgravning

 1584756 1584757 1584760 1584761
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Komponentplassering
Nedenfor vises noen eksempel på oppbygging av komponenter i veggbokser og søyler.

Eksempel Multi veggboksEksempel Base veggboks

Koblingsstykke (Al)2p Kombivern kWh måler

Koplingsur4p Kombivern Industrikontakt

Stikkontakt

IP66/67

Eksempel Base søyle Eksempel Multi søyle
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DEFA Lighting
Lahaugmoveien 39
2013 Skjetten
Tlf.: 63 84 00 00
E-post: defa.lighting@defa.com




