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eRange Acc | Duo-jalusta katolla on vapaasti seisova pylväs, jossa 

on katto ja kiinnityskiinnike, joka on suunniteltu sopimaan 

kahdelle eRange Duo asennukselle.

Tuotetiedot
eRange Acc | Duo-jalusta katolla toimitetaan valmiiksi latausasemien 

asennettavaksi molemmille puolille. Pylväs on sijoitettava 4 

pysäköintipaikan (2 molemmilla puolilla) väliin.

Latausasemien kiinnitysruuvit ja asennusohjeet löytyvät latausasemien 

pakkauksesta. Pylväs on neutraali ja tukeva malli, joka sopii useimpiin 

ympäristöihin. Se on valmistettu alumiinista ja jauhemaalattu 

neutraalilla harmaalla “Anodic Natura” -kerroksella.

Tuote
Sähkönumero 3405315

Tuotenumero 707853
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Tuotteen kuvaus eRange Acc | Duo tolppa Kahdelle katoksella

Energiamittari `

Mallikoodi 192

Standardit ja sertifikaatit NEK IEC 61439

Paino 19,5kg

Tekninen kuvaus Jalkalevy ruuvataan tukevalle alustalle tai pohjalle kuudella M12-kierrepultilla. Lataustolppa on kytkettävä 

suojamaadoitukseen sisäisellä maadoitusjohdolla. Piilotettu johdotus pylvään läpi. Kaikki latauspylvään 

komponentit ja komponentit on suunniteltu kestämään pohjoismainen ilmasto, matalat lämpötilat, vesi, lumi 

ja jää. Katso erilliset tuotesivut itse latausasemasta saadaksesi lisätietoja.
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Valmistusmateriaalit ja muotoilu
Väri RAL 7035

Material Alumiini (Haponkestävä teräsjalusta)

Pintakäsittely Jauhepinnoitettu

Kierrätys Kierrätyskelpoinen

Käyttö ja huolto
Sallittu käyttölämpötila -30 / 50°C

Sähkösuojausluokka Luokka I, kytkettävä pysyvään suojamaadoitukseen (PE)

Ylijännite III, tuote on ylijännitesuojattu.

Mekaaninen suojausluokka IK10 (iskunkestävyys), C5 (korroosioluokka)

Modulaarinen rakenne Kaikki tärkeät komponentit voidaan helposti vaihtaa tarvittaessa.

Tuotetakuu 3 vuotta ostopäivästä

Asennus
Kaapeliläpivienti Jalkalevyn kaapeliaukko on 170x50mm

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

Kahden latausaseman asennus Valmistettu kahden latausasema asennusta varten. Molemmille puolelle yksi asema.

Yhden latausaseman asennus Latausasema kiinnitetään pylvääseen määriteltyihin kiinnityspisteisiin haponkestävillä M8-ruuveilla.

Pakkaustiedot
Tuotenumero 707853

Pakkauksen mitat Kolli1 450x180x1650 mm

Kolli2 610x110x700 mm

Paketin sisältö 1 kpl tolppa, kiinnike, maadoituskaapeli

asennusohjeet

EAN 7042287078535

TUOTETIED OT
Tuotekortti eRange Acc | Duo tolppa Kahdelle katoksella. Viimeksi päivitetty 15. helmikuuta 

2021. 

Pidätämme oikeudet kirjoitusvirheisiin.


