
eRange Acc | Uno tolppa 
syvä
eRange Acc | Uno tolppa syvä

`

Tuotetiedot
eRange Acc | Uno tolppa syvä, pylväsmallinen asennustolppa eRange 

Uno –latausasemille. Tässä mallissa on lisätila tolpan alaosassa 

lisäkytkennöille ja -komponenteille. Lisätila mahdollistaa mm. 

latausasemien ketjutusten lisäkytkennät ja kuormanhallintajärjelmän 

(CLU) komponenttien asentamisen siististi ja helposti. Lataustolppa on 

materiaaleiltaan ja rakenteeltaan suunniteltu sekä valmistettu 

kestämään pohjoismaisia olosuhteita.

Tolppa on valmistettu jauhemaalatusta alumiinista. Tämä tekee 

tolpasta kevyen ja kestävän kaikkiin olosuhteisiin (IK10-luokitus). 

Tolpassa on valmiiksi kiinnityspaikat yhdelle latausasemalle ja valmius 

toiselle latausasemalle toiselle puolelle asennettavaksi. Asennus- / 

poraussapluuna toimitetaan latausaseman mukana. Latausasemat 

kiinnitetään tolppaan ruuveilla.

Tuote
Sähkönumero 3405333

Tuotenumero 707849

Versio eRange Acc | Uno tolppa syvä

Tuotteen kuvaus eRange Acc | Uno tolppa syvä
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Tuotekortti eRange Acc | Uno tolppa syvä. Viimeksi päivitetty 15. helmikuuta 2021. 

Pidätämme oikeudet kirjoitusvirheisiin.



Tuote
Standardit ja sertifikaatit NEK IEC 61439

Mitat LxKxS 280 x 1620 x 85 (nede 215) mm

Paino 10kg

Tekninen kuvaus eRange Acc | Uno tolppa syvä, pylväsmallinen asennustolppa eRange Uno –latausasemille. Tässä mallissa on 

lisätila tolpan alaosassa lisäkytkennöille ja -komponenteille. Lisätila mahdollistaa mm. latausasemien 

ketjutusten lisäkytkennät ja kuormanhallintajärjelmän (CLU) komponenttien asentamisen siististi ja helposti. 

Lataustolppa on materiaaleiltaan ja rakenteeltaan suunniteltu sekä valmistettu kestämään pohjoismaisia 

olosuhteita. Tolppa on valmistettu jauhemaalatusta alumiinista. Tämä tekee tolpasta kevyen ja kestävän 

kaikkiin olosuhteisiin (IK10-luokitus). Tolpassa on valmiiksi kiinnityspaikat yhdelle latausasemalle ja valmius 

toiselle latausasemalle toiselle puolelle asennettavaksi. Asennus- / poraussapluuna toimitetaan latausaseman 

mukana. Latausasemat kiinnitetään tolppaan ruuveilla.

Lataustolppa on lisävarusteltavissa yksi- tai kaksipuoleisella katoksella sekä LED-valopaneelilla (tuotenumero 

707856). Neutraalin ulkoasunsa ja piilojohdotuksen ansiosta tolppa on sopiva kaikenlaisiin ympäristöihin. 

Jalkalevy ruuvataan tukevaan pintaan neljällä M12-pultilla. Reikäväli kiinnityspisteille 214 mm ja 95 mm. 

Saatavana myös jalkalevyyn sopivia betonijalustoja. Lataustolppa on maadoitettava sisäisillä 

maadoitusjohdoilla. Katso tarkemmat lisätiedot asennusohjeista.

Valmistusmateriaalit ja muotoilu
Väri RAL 7035

Material Alumiini (haponkestävä teräsjalusta)

Pintakäsittely Jauhemaalattu

Käyttö ja huolto
Sähkösuojausluokka Luokka I, kytkettävä pysyvään suojamaadoitukseen (PE)

Ylijännite III, tuote on ylijännitesuojattu.

Mekaaninen suojausluokka IK10

Modulaarinen rakenne Kaikki tärkeät komponentit helposti vaihdettavissa

Tuotetakuu 3 vuotta

Asennus
Kaapeliläpivienti Jalkalevyn kaapeliaukko 170x50mm

Kiinnitystarvikkeet ja kaapelointi Maadoitusjohdin mukana, kytkettävä molemmille kansille (katso asennusohjeet).

Kahden latausaseman asennus Lisälatausasema voidaan kiinnittää itseporautuvilla ruuveilla, koneruuveilla tai vastaavilla kiinnityslaitteilla.

Yhden latausaseman asennus Latausasema kiinnitetään pylvääseen määriteltyihin kiinnityspisteisiin haponkestävillä M6-ruuveilla.
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Pakkaustiedot
Tuotenumero 707849

Pakkauksen mitat 170x320x1680mm

Paketin sisältö 1 kpl tolppa, maadoituskaapelisarja, ruuvit, asennusohjeet

EAN 704229000000000000
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