Compleo ePOLE
Datablad

Med fem olika varianter av ePOLE kan en eller två eBOX positioneras elegant på en valfri plats. ePOLE lämpar sig för
eBOX smart, eBOX professional och eBOX touch – antingen med eller utan monterad kabel – och är utrustade med
kabelhållare. eBOX monteras på ePOLE med hjälp av eCLICK. Två tilledningar innebär parallell laddning med obegränsad
laddningseffekt upp till 22 kW per laddningspunkt.
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Highlights
 Elegant stolpe för en eller två eBOX med stickkontakt
eller kabel
 Tillgänglig med två eCLICK och två eBOX
smart, professional eller touch
 Parallell laddning av två elfordon
med vardera upp till 22 kW
 Utrustad med kabelhållare för laddningskabel
 Stöldskydd för eBOX med hänglås med stålstift
(LOCK ePOLE) som tillval

ePOLE finns även
som lägre variant
back-to-back eller
side-by-side.
Höjd för ePOLE short:
1 203 mm
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Allmänna och elektriska data
ePOLE
ePOLE back-to-back
ePOLE side-by-side
ePOLE back-to-back short
ePOLE side-by-side short

Varianter

Mått (H x B x D)

ePOLE: 1 583mm x 150mm x 250mm
ePOLE back-to-back: 1 583mm x 150mm x 250mm
ePOLE side-by-side: 1 583mm x 400mm x 250mm
ePOLE back-to-back short: 1 203mm x 150mm x 250mm
ePOLE side-by-side short: 1 203mm x 400mm x 250mm

Monteringssätt

Fristående på:
Betongfundament
Befintligt betongfundament

Elektrisk tilledning

Dubbel tilledning (en tilledning per laddningspunkt)
Tilledning endast underifrån, max. ledningsarea 5*10 mm² per tilledning
ePOLE: 14,1 kg
ePOLE back-to-back: 15,2 kg
ePOLE side-by-side: 16,5 kg
ePOLE back-to-back short: 12,5 kg
ePOLE side-by-side short: 13,8 kg

Vikt

Kapslingsklass

Tillbehör som tillval

Ingen (inga elektriska komponenter)

eSMARTMETER

Stöldskydd för eBOX
med hänglås med
stålstift (LOCK ePOLE)
som tillval
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• LOCK ePOLE
• eSMARTMETER

