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eRange Acc | Uno stand deep

Produktinformation
eRange Acc | Uno stand deep er en fritstående søjle udviklet til at passe eRange Uno (og tidligere Saltobokser). Alle komponenter og dele af ladesøjlen er 

konstrueret og produceret til at modstå det nordisk klima, lave temperaturer, vand, sne og is. Søjlen er produceret i aluminium (og fodplade af syrefast stål) 

og Pulverlakeret. Dette giver en lav vægt, høj beskyttelse mod korrosion og god mekanisk styrke (IK10). eRange Acc | Uno stand deep har plads til montering 

af ekstern tilpasset koblingsboks for montering af for eksempel terminaler, sikringer eller lignende. Søjlen leveres færdig forberedt til montering på en side. 

Ønsker man at montere beslag tilhørende ladestationen eller en ekstra ladestation for at dække to parkeringsplasser, kan man bruge monteringsskabelonen 

som er medfølgende til produktet. De kan fastgøres med selvskærende skruer, borres og skrues fast med maskinskruer eller lignende fastgørelseudstyr. .

Produktet
Artikelnummer 707849

Model eRange Acc | Uno stand deep (for 707849)

Varebeskrivelse eRange Acc | Uno stand deep

Standarder og certifisering DS/HD 60364
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Produktet
Mål BxHxD 280 x 1620 x 85 (nede 215) mm

Vægt 10kg

Teknisk Beskrivelse eRange Acc | Uno stand deep er en fritstående søjle udviklet til at passe eRange Uno (og tidligere Saltobokser). 

Alle komponenter og dele af ladesøjlen er konstrueret og produceret til at modstå det nordisk klima, lave 

temperaturer, vand, sne og is. Søjlen er produceret i aluminium (og fodplade af syrefast stål) og Pulverlakeret. 

Dette giver en lav vægt, høj beskyttelse mod korrosion og god mekanisk styrke (IK10). eRange Acc | Uno stand 

deep har plads for montering af ekstern tilpasset koblingsboks for montering af for eksempel terminaler, 

sikringer eller lignende. Søjlen leveres færdig forberedt til montering på en side. Ønsker man at montere 

beslag tilhørende ladestationen eller en ekstra ladestation for at dække to parkeringsplasser, kan man bruge 

monteringsskabelon medfølgende det tilhørende produktet. De kan fastgøres med selvskærende skruer, 

borres og skrues fast med maskinskruer eller lignende fastgørelseudstyr.

Søjlen kan leveres med ensidig eller tosidig tag, og lys i toppen (under taget). Søjlen har et neutralt og stramt 

design som passer ind i de fleste omgivelser. Fodpladen skrues til et fast underlag eller fundament med fire 

M12 gevindbolte, CC-Brede 214mm og dybde 95mm. Vi kan også levere med prefabrikeret betonfundament 

med samme CC-mål som i fodpladen. Skjult kabelføring op gennem søjlen. Ladesøjlen skal tilkobles 

beskyttelsesjord, med indvendig jordledninger. Se separat monteringsanvisning for yderligere information.

Materialer og udformning
Farve RAL 7035 (Anodic Natura)

Materiale Aluminium (fodplade i syrefast stål)

Overfladebehandling Pulverlakeret

Drift, brug og vedligeholdelse
Beskyttelsesklasse Klasse I, Skal tilkobles permanent beskyttelsesjord (PE)

Beskyttelsesgrad IK10 (Slagfasthed)

Modulbaseret opbygning Alle komponenter kan enkelt udskiftes ved evt. vedligeholdelse

Produktgaranti 3 år fra købsdato.

Installation
Kabelindgang fodpladen har en kabelåbning på 170x50mm

Fastgørelses materiale og kabelføring Jordingskabel følger med og skal monteres på begge dæksler (se monteringsvejledning)

Montering af dobbel ladestation Ekstra ladestation kan fastgøres med selvskærende skruer, bores og fastgøres med maskinskruer eller 

lignende fastgørelseudstyr.

Montering af enkel ladestation ladestation fastgøres til angivet gevindhuller på stolpe med syrefaste M6 skruer (medfølger)
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Bestillingsinfo
Artikelnummer 707849

Pakkedimension 170x320x1680mm

Pakken indeholder 1 stk. Søjle, jordingskabelsæt, skruer, monteringsanvisning

EAN 7042287078498
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