INSTALLASJONSBETINGELSER ELBILLADER
EO MINI og EO MINI PRO
Pakken du kjøper inneholder en standard installasjon, som dekker de fleste behov. Vi kontakter deg for å
avtale installasjonstidspunkt og ønsker å få tilsendt bilde av sikringsskap, evt. føringsvei for kabel samt
stille noen andre spørsmål.
NB: graving for fremføring av kabel til ladeboks er ikke er inkludert i pakken.
Inkludert i standardinstallasjon
• Automatsikring 32A-1 fase. Alternativ fremtidsrettet løsning. Hvis man senere vil bytte lader, kan vi legge
opp til 3 fase som kan kobles til ved fremtidig behov*
• Inntil 15 meter kabel fra ladepunkt til sikringsskap
• Inntil 2 gjennomboringer i trevegg/gips
• Inntil 4 timer arbeid på plassen
• Montering og tilkobling av ladeboksen
• Inntil 25 km kjøring fra firma til oppmøtested
• Søknad til netteier
• Samsvarserklæring på installasjonen
Installasjon av jordfeilvern type B er ikke nødvendig ettersom dette er integrert i ladeboks.
Dersom du ikke ønsker 32A-1 fase installasjon, men heller en mindre installasjon, (f.eks 16 eller 25A) kan
dette avtales. Prisen er den samme for alle installasjonsalternativer i 1 fase.
Mange nettselskaper krever at det søkes om installasjon som overgår 20A. Dette gjør vi automatisk på
vegne av kunden og avventer svar på søknad før installasjonen gjennomføres. Dersom søknaden skulle bli
avslått, anbefaler vi f.eks. å gjøre en installasjon på 20A istedenfor 32A. Det gis ikke avslag i pris ved slike
tilfeller.
_____
TILLEGG UTOVER STANDARDINSTALLASJON
Tjenester som ikke dekkes av standardinstallasjonen legges til på fakturaen. Følgende priser gjelder pr
15.06.2020
Tjeneste
Gjennomboring i trevegg/gips
Gjennomboring i annen vegg (inntil 40 cm tykkelse)

Enhet
Pr. vegg
Pr. vegg

Arbeider på plassen
Kjøring pr km
Overspenningsvern (påbudt om ikke installert tidligere)
Oppgradering av sikringsskap

Pr. time
Pr. km
Pr. vern
På forespørsel

* Opplegg til 3 fase, som kan enkelt tilkobles ved
fremtidig behov

Per stk. Kr. 500,-

Kabel
PFXP 3G4 (16-20A 1-fase)
PFXP 3G6 (32A, 1-fase)
PFXP 4G6 (32A, 3-fase, 230V IT nett)
PFXP 5G10 (32A, 3-fase, 400V TN nett)
Alle priser er i NOK og inkluderer mva.

Pr meter ferdig lagt
Pr meter ferdig lagt
Pr meter ferdig lagt
Pr meter ferdig lagt

