Bliv klar til installation
For standardinstallationen gælder:
• Vores montør installerer ladestanderen, hvor det er
mest optimalt i forhold til parkeringen af din bil (typisk garagevæg, i carporten eller på husmuren).
• Montøren trækker installationskabel op til 10 meter
fra din gruppetavle langs etableret gulv eller væg
(medmindre vi aftaler andet). Er der mere end 10
meter fra din gruppetavle til ladestanderen, afregner vi den ekstra tid og materialer, det kræver.

• Du skal have mobildækning (3G/4G) der, hvor ladestanderen installeres (udstyret har et simkort, som
kræver adgang til mobilnettet).
• Din eksisterende el-installation skal overholde gældende lovgivning.
• Den nye tavle har automatsikring C16/3P+N.
• Ladestanderen har indbygget fejlstrømsafbryder.

• Gruppetavlen placeres i stueplan. Højdeforskellen
imellem el-installation og terræn må maksimalt
være én meter.

Vores montør tjekker, at:
1. sikringen foran gruppetavlen ikke er over 63A.
2. din installation har en virksom jordelektrode.
3. du har 3 x 16A til rådighed til brug for vores standardinstallation på 11 kW (det har de fleste husstande).
Kan vi ikke gennemføre standardinstallationen, fordi
forudsætningerne ikke er opfyldt, giver vores montør
dig et prisoverslag på det ekstra arbejde og eventuelle
ekstra materialer. I særlige tilfælde kan vi være nødt
til at afvise installation.
Før installation
Ejeren af ejendommen stiller et egnet areal til rådighed for ladeboksen og accepterer, at vores montør
borer hul i muren eller andet materiel for at trække
kabler.
Er du ikke ejer af ejendommen, skal du indhente tilladelse, inden vores montør kommer på besøg.
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• Montøren borer højest to gange i almindelige vægge
for at fremføre installationskablet.

Når ladeboksen skal installeres, skal du sørge for, at
der er nogen på adressen, og at der er plads til, at vores montør kan komme til.
Derudover skal du sikre, at der er plads til den ekstra
tavle, som vi installerer ved siden af din eksisterende
eltavle. Den måler (HxBxD): 180x102x101 mm.
Hvis du har særlige ønsker
Vi kan tilpasse det meste. Fx hvis du ønsker en større
kapacitet, en anden placering af ladestanderen, end
vores montør anbefaler, eller standeren skal stå frit.
Du får naturligvis et prisoverslag, inden vi går i gang.
Har du spørgsmål?
Kontakt os endelig på 7010 0230 eller kunde@charge.
dk. Vi er klar til at hjælpe med dine spørgsmål om
vores ladeløsninger.

