
Artikelnummer: 712800



Solid Simplicity

En solid og praktisk hjemmelader der giver dig den effekt, du har behov for. DEFA Solid har et robust 
design beregnet for barske forhold. Med integreret kabel og intuitivt display med energisparing, får du 
en enklere ladehverdag med mulighed for at reducere udgifterne til ladning. Lader du i dag fra en stik-
kontakt, så kan elektrikkeren nemt montere DEFA Solid op på samme strømpunkt. 

Robust ladeløsning
DEFA Solid har et slankt design i solidt aluminium med 
integreret ladekabel, som beholder fleksibiliteten, selv på kolde 
dage. Opptil 4,6kW

Let at bruge
DEFA Solid har en intuitiv grænseflade med en tænd/sluk-
knap, der også benyttes til energibesparelse.
Det integrerede kabel gør tilslutningen lettere, og du kan vikle 
kablet omkring ladeenheden, når det ikke er i brug.

Udnyt eksisterene infrasturktur
Lader du i dag fra stikkontakt, så kan elektrikker nemt 
montere DEFA Solid op på samme strømpunkt.

Energisparing 
Hold kontrol på strømforbruget ved at aktivere EcoMode med 
den intuitive Select-knap på displayet. Du kan sætte ned lade-
effekten når du ved strømmen er dyrest. Vælg mellem 4,6kW, 
3,6kW eller 2,3kW hvis ladestasjonen er sat til 20A.

Integrert ladekabel 
DEFA Solid med 6 meter integrert ladekabel giver stor fleksi-
bilitet i forbindelse med tilkobling til bil og daglig brug, og du 
slipper at håndtere et løst kabel.

Med det smarte låg undgår du sne og vand samler sig, når 
kabelet er tilkoblet.

Enkel og fleksibel installasjon
Hurtig montering med medfølgende vægplade, indbygget 
vater og hurtigkobling.  Sæt strømværdi med integreret 
positionskontakter.

Kan enkelt kobles til eksisterende infrastruktur som stik-
kontakt eller industrikontakt, og laderen giver mulighed for 
fleksibel indføring af strømkabel for elektrikeren.



Specifikationer

Dimensionering:

Generelt: 

Lading: 

Brugergrænseflade:

Art. nr: 712800
El. nr: 1500913 (Norge)
EAN: 7042287128001
Dimension (mm): L: 312 x B: 85 x H: 70
Vekt: 2,5 kg
Driftstemperatur: -40 til +50
Opbevaringstemperatur: -50 to +85
Materiale i ladeenheden: Aluminium

Ladeeffekt: 1,4 - 4,6kW
Strøm: 6 - 20A (justerbar)
Spænding: 230 VAC (1-fase, 50-60Hz)
Lademodus: Mode3
Tilkobling til bil: Type 2
Ladekabel: Inkluderet, 6m

Intuitiv brugergrænseflade med ikoner og LED for at vise status og 
modus.

Af/på kontakt.v/på knapp.
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For mere information, besøg defa.com

Specifikationer

Sikkerhet og 
beskyttelse:

Standard og
certificering:

Strøm og 
dimensioner:

Garanti:

Genbrug:

Inklusive: 

IP 45
IK 10
Brandklassificering: Klasse II
Overspændingskategori: III
Overophedningsbeskyttelse: Intern sensor

CE
IEC 61851
IEC 62955

Net: TN / IT / TT
Sikringsstørrelse: 20A
RCD: 30mA AC og 6mA DC
Maks kabelstørrelse: 4mm2

Afisoleringslængde: 9-11mm

5 år (Norge)

EE-affald / Elektronisk

    Ladestation               Vægbeslag              Værktøj og 
        skruer/plugs

2 x endedækselskruer

1 x fastgørelsesskrue

4 x vægskruer

4 x rawlplugs til vægskruer

Torx bit TX15

Værktøj og skruer/plugsLadestation Vægbeslag


