
eRange Acc|UNIMI Base
Base fundament

Den svenske leverandøren Unimi Solutions AB har konstruert dette 

universelle fundamentet for stabil og robust forankring av 

ladesøyler. Det er designet for modularitet og fleksibilitet for å 

forenkle og standardisere installasjonsprosessen. Separat 

adapterplate monteres på fundamentet for montering av ønsket 

ladesøyle. Fundamentet kan også installeres og tildekkes med et 

støpejernsdeksel for enklere installasjon av ladesøyler på et senere 

tidspunkt.

Produktet
Artikkelnummer 709625

Modell eRange Acc|UNIMI Base

Varebeskrivelse Base fundament

Mål Diameter 400 mm, høyde 600 mm

Vekt ca. 100 kg

Teknisk Beskrivelse Fundamentet passer alle typer ladestolper med montering av separat adapterplate. Stolpene festes til 

fundamentet med en gitt adapter, eller med midlertidig lokk dersom montering av ladestolper skjer på et 

senere tidspunkt.

Materialer og utforming
Materiale Betong

Drift, bruk og vedlikehold
Modulbasert oppbygning Fundamentet kan installeres og forberedes for fremtidens ladestasjoner.

Produktgaranti 3 år fra kjøpsdato
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Installasjon
Kabelinngang VP-rør med kabelledninger eller kabler for elektrisk tilkobling må legges til fundamentets plass. Kabler trekkes 

inn i utskjæringer på fundamentets sidevegg.

Feste/oppheng Fundamentet er universelt. Separat adapterplate kreves for montering av ladesøyle.

Montering for enkel ladestasjon Ladestolper er festet til basen med den tiltenkte adapteren, eller med støpejernslokk hvis ladepolen skal 

installeres på et senere

tidspunkt. Separat adapterplate tilpasset ønsket ladesøyle monteres på fundamentet.

Bestillingsinfo
Pakkedimensjon 400 x 600mm. Leveres på pall.

Pakken inkluderer 1 stk. Fundament med støpt brakett for feste av adapterplate.
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Tilhørende produkter

709626 - eRange Acc|UNIMI Integrated 
Bollard, cc460

Beskyttelsespullertene passer til eRange 

Acc|UNIMI Base.

709627 - eRange Acc|UNIMI 
adapter Cat 1

Adapterplaten passer til majoriteten 

av DEFAs ladesøyler.

709628 - eRange Acc|UNIMI adapter 
Cat 2|Duo stand double

Adapterplaten passer eRange Acc|Duo stand 

double w/roof (el.

710252 - eRange Acc|UNIMI Cast 
Iron Cover

Støpejernsdeksel for Unimi-1base 

fundament.

707848 - eRange Acc | Uno stand 
standard (for 707848)

eRange Acc | Uno stand standard er en 

frittstående søyle utviklet til å passe eRange 

Uno (og tidligere Saltobokser).

707849 - eRange Acc | Uno 
stand deep (for 707849)

eRange Acc | Uno stand deep er en 

frittstående søyle utviklet til å passe 

eRange Uno (og tidligere 

Saltobokser).

707850 - eRange Acc | Duo stand 
w/roof

1 stk søyle for ensidig montasje.

707853 - eRange Acc | Duo 
stand double

Fotplaten skrus til et fast underlag 

eller fundament med seks M12 

gjengebolter.

711012 - eRange Acc | IQ stand deep 
with roof

eRange Acc | IQ stand deep w/roof er en 

frittstående søyle utviklet til å passe eRange 

IQ.
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