
STOLPE FÖR DUBBELBOX
STOLPE FÖR DUBBELBOX

Den norska tillverkaren Moss Jern och Stanseindustri AS 

producerar denna stolpe enligt DEFAs specifikation. Produkten har 

följande egenskaper och tekniska data:

Produktinformation
Denna fristående stolpe med tak och monteringskonsoll är utformad 

för att passa en eRangeDUO. Den levereras förberedd för montering på 

ena sidan. Önskas en dubbeltolpe placerad mellan två 

parkeringsplatser, följer en monteringsmall med laddboxen, vilket 

möjliggör montering på båda sidor. Ska laddboxen sitta på "baksidan" 

fästers den med skruvar, brickor och muttrar. Egna ledningshål måste 

tas bort. Kan levereras med enkelt eller dubbelt tak. Stolpen har en 

neutral och stram design som passar i de flesta miljöer.

Den är tillverkad av aluminium och pulverlackerad i neutral grå färg 

"Anodic Natura". Bottenplattan skruvas fast på ett fast underlag eller 

fundament med fyra M12 gängade bultar, CC bredd 214mm och djup 

95mm. DEFA levererar fundament med samma CC-mål som i 

frontplattan. Laddstolpen ska anslutas till skyddsjord, med inre 

rörledningar. Dold kablage genom stoplen. Alla komponenter och 

komponenter i stolpen är konstruerade för att klara ett nordiskt klimat, 

låga temperaturer, vatten, snö och is. Se separat produktblad på 

laddboxen för mer information.

Produkten
AX-nummer 707850

Modell STOLPE FÖR DUBBELBOX

Produktbeskrivning STOLPE FÖR DUBBELBOX

MPN 192

Mått BxHxD 280 x 1610 x 80 mm

Vikt 16kg

Teknisk Beskrivning 1 st tak för montage på ena sidan. Tak och konsoll för upphängning av eRangeDUO är inkluderat.
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Material och utformning
Färg Anodic Natura

Material Aluminium (basplatta i syrafast stål)

Ytbehandling Pulverlackerad.

Bruksanvisning och underhåll
Skyddsklass I. Måste anslutas till skyddsjord (PE) Använd medföljande jordkabel.

Kapslingsklass IP44

Produktgaranti 3 år från inköpsdatum.

Installation
Kabelingång Ovalt hål i fotplattan på 170x50mm, tillräckligt stor för 2 bitar av 60mm plaströr som ska klämmas lite ihop.

Fästmaterial och ledningar Jordkabel ingår och måste monteras på båda skydden (se installationsanvisningar)

Montering för enkel laddstation Laddboxen monteras på angivna gänghylsor med 4 st syrafasta M8-skruvar (skruvar ingår ej)

Beställningsinformation
AX-nummer 707850

Paketmått 170x320x1680mm

Paketet inkluderar 1 st stolpe, tak, bracket, jordkabel

monteringsanvisning

EAN 7042287078504

Justeringssätt 7071158315189
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