P RO D U KTS P E S I F I K AS J O N
Produktark eRange Acc | Duo stand double. Sist oppdatert 19. juli 2021.
Med forbehold om skrivefeil.

eRange Acc | Duo stand
double
eRange Acc | Duo stand double er en frittstående søyle utviklet til å
passe eRange Duo (tidligere Dobbel Salto)

Produktinformasjon
eRange Acc | Duo stand double leveres ferdig forberedt til montering på to sider. Søylen skal kunne plasseres mellom 4 parkeringsplasser (mellom 2 plasser
på hver side). Skruer til feste av ladestasjonene og monteringsmanual finner du i pakken med ladestasjonene. Søylen har et nøytralt og stramt design som
passer inn i de fleste omgivelser. Den er produsert i aluminium og pulverlakkert i en nøytral gråfarge “Anodic Natura”..

Produktet
El-nummer

1531575

Artikkelnummer

707853

Modell

eRange Acc | Duo stand double

MPN

eRange Acc | Duo stand double

Standarder og sertifisering

NEK IEC 61439

Vekt

19,5kg

Teknisk Beskrivelse

Fotplaten skrus til et fast underlag eller fundament med seks M12 gjengebolter. Ladesøylen skal tilkobles
beskyttelsesjord, med innvendig jordledning. Skjult kabelføring opp gjennom søylen. Alle komponenter og
bestanddeler av ladesøylen er konstruert for å tåle et nordisk klima, lave temperaturer, vann, snø og is. Se
separat produktark på selve ladestasjonen for ytterligere informasjon.
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Materialer og utforming
Farge

RAL 7035 (Anodic Natura)

Materiale

Aluminium (fotplate i syrefast stål)

Overflatebehandling

Pulverlakkert

Gjenvinning

Resirkulerbar

Drift, bruk og vedlikehold
Omgivelsestemperatur ved drift

Temperaturområde for drift, fra -30 til 50°C

Beskyttelsesklasse

I, Skal tilkobles beskyttelsesjord (PE)

Overspenning

III, (Produktet beskytter kun seg selv mot overspenninger)

Beskyttelsesgrad

IK10 (Slagfasthet), C5 (Korrosjonsklasse)

Modulbasert oppbygning

Alle komponenter kan enkelt byttes ut ved evt. vedlikehold

Produktgaranti

3 år fra kjøpsdato.

Installasjon
Kabelinngang

Fotplaten har en kabelåpning på 170x50mm

Festemateriell og kabling

Jordingskabel følger med og skal monteres på begge deksler (se monteringsveiledning)

Montering for dobbel ladestasjon

Søyle en forberedt for tosidig montasje.

Montering for enkel ladestasjon

Ladestasjon festes til angitte gjengehylser på stolpe med med syrefaste M8 skruer.

Bestillingsinfo
Pakkedimensjon

Kolli1 450x180x1650 mm
Kolli2 610x110x700 mm

Pakken inkluderer

1 stk søyle, skruer, jordingskabel
monteringsveiledning
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Tilhørende produkter
709683 - eRange Duo | 22kW
m/RFID
Tilførsel: 3-fase pluss nøytral-leder
(400V-TN), med opp til 32A.
709315 - eRange Duo | 14kW
m/RFID
Tilførsel: 1-fase eller 2-fase, fra
enten 230V-IT (Delta-nett) eller fra
400V-TN (med N-leder).

709314 - eRange Duo | 14kW
Tilførsel: 1-fase eller 2-fase, fra enten 230V-IT
(Delta-nett) eller fra 400V-TN (med N-leder).

710346 - eRange Acc | LED list for Duo
stand double
Følg installasjonsmanual for montering av
produktet.

