
eRange Acc | Duo stand 
double
søjle en forberedt for tosidig montage.

Produktinformation
eRange Acc | Duo stand double leveres færdig forberedt til montering på to sider. Søjlen skal kunne placeres mellem 4 parkeringsplasser (mellem 2 plasser på 

hver side). Skruer til fastgørelse af ladestationerne og monteringsmanual finder du i pakken med ladestationen. Søjlen har et neutralt og stramt design som 

passer ind i de fleste omgivelser. Den er produceret i aluminium og Pulverlakeret i en neutral grå farve “Anodic Natura”..

Produktet
Artikelnummer 707853

Model eRange Acc | Duo stand double 

Standarder og certifisering DS/HD 60364

Vægt 19,5kg

Teknisk Beskrivelse Fodpladen skrues til et fast underlag eller fundament med seks M12 gevindbolte. Ladesøjlen skal tilkobles 

beskyttelsesjord, med indvendig jordledning. Skjult kabelføring op gennem søjlen. Alle komponenter og dele 

af ladesøjlen er konstrueret til at modstå det et nordisk klima, lave temperaturer, vand, sne og is. Se separat 

produktark på selve ladestationen for yderligere information.

Materialer og udformning
Farve RAL 7035 (Anodic Natura)

Materiale Aluminium (fodplade i syrefast stål)

Overfladebehandling Pulverlakeret

Genanvendelse Recirkulerbar
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Drift, brug og vedligeholdelse
Omgivelsestemperatur ved drift Temperaturområde for drift, fra -30 til 50°C

Beskyttelsesklasse I, Skal tilkobles beskyttelsesjord (PE)

Beskyttelsesgrad IK10 (Slagfasthed), C5 (Korrosionsklasse)

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 søjle en forberedt for tosidig montage.

Montering af enkel ladestation ladestation fastgøres til angivet gevindhuller på stolpe med med syrefaste M8 skruer.

Bestillingsinfo
Artikelnummer 707853

Pakkedimension Kolli1 450x180x1650 mm

Kolli2 610x110x700 mm

Pakken indeholder 1 stk søjle, skruer, jordingskabel

monteringsvejledning
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