
  

UNIVERSAL LADESTOLPE TIL LADESTASJON / LADEBOKS 

FDV 



  

UNIVERSAL 

Passer til mange ladebokser, som f.eks. Easee, Zaptec, Tesla Wall Connector og mange 
flere. Hvis du ikke finner din ladeboks, så er det bare å ta kontakt. Så lager vi 
monteringsplate som passer. 

MODULBASERT 

Hver stolpe kan ha 1, 2 eller 4 ladebokser for enklere prosjektering. Det gir muligheten 
for ulike kombinasjoner etter behov og ønsker. 

SERIEKOBLING AV STOLPER 

Medfølgende koblingssett gjør det enkelt å seriekoble flere stolper sammen. 

PRAKTISK 

Integrert kabeloppheng og støpselholder er standard med stolpen. Gjør det enkelt å 
holde styr på både ladekabelen og pluggen. 



  

ROBUST OG VÆRBESTANDIG 

Norgesstolpen er laget av norsk 
aluminium og er pulverlakkert i henhold 
til ISO 12994 C4. 

PREMIUM KVALITET 

Aluminium fra Norsk Hydro med JOTUN 
pulverlakk gir lang levetid og flott finish. 

Standard farge er RAL 9005. Andre 
farger leveres på forespørsel. 



ALLSIDIG 

Monteringsplate(r) til mange ulike ladestasjoner (Easee avbildet) og tak er standard 
med stolpen. Mulighet for lys på stolpen (ekstrautstyr) for å skape en lun og hyggelig 
stemning rundt stolpen. Bunnplaten har hullbilde på 160CC med utsparing i hullene 
slik at det er simpelt å rotere og justere stolpen i et fundament. 



  

SKREDDERSØM 

Norgesstolpen kan leveres i ulike lengder, hovedsakelig 150, 120 og 90 cm (avbildet). 
Andre lengder kan leveres på forespørsel. Kabeloppheng og støpselholder er ikke mulig 
på stolper lavere enn 120 cm.  



 

  

KABELOPPHENG 

Leveres med kabeloppheng som gjør det svært praktisk å organisere ladekabelen ved 
stolpen. Dermed slipper man at ladekabelen blir liggende på bakken, og unngår at den 
blir skitten.  

STØPSELHOLDER 

Medfølgende støpselholdere gjør det beleilig å legge fra seg ladepluggen når man er 
ferdig med å lade bilen. Plugg den bare inn i støpselholderen og den sitter fast. 
Støpselholderen beskytter ladepluggen mot vær og vind. 



  KOBLINGSKLEMMER 

Medfølgende koblingsklemmer gjør det mulig å koble flere stolper i serie. Antall 
klemmer som benyttes er avhengig av strømnettet. Støtter TN, IT/TT 1- og 3-fase. 



 

  

Stor monteringsluke og mulighet for 3 stk DIN-skinner 

Spesifikasjoner - Stolpe 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTERING / FDV-INSTRUKS 
 

1) Innfestningen med bolter til betong, metall eller tregulv som er 
dimensjonert for dette 

2) Stolpen må monteres til underlaget eller bakken med nedgravbart 
fundament som blir komprimert 

3) Stolpen må monteres på underlaget eller bakken med nedstøpbart 
fundament som blir støpt i betong 

 

VEDLIKEHOLD 
 

Stolpen tørkes av med en fuktig klut ved behov for rengjøring.  

Spesifikasjoner - Bunnplaten 



Tekniske spesifikasjoner 
 

Mål, dimensjoner og vekt Materiale og finish 

Mål stolpe: 150 x 10 x 10 cm (H x L x B) 
Mål feste for ladestasjon: 27 x 27 x 0,3 cm 
(H x L x B) 
Vekt stolpe: 6,65 kg 
Vekt tak: 0,95 kg 
Vekt kabeloppheng: 0,20 kg 
Mål og vekt på monteringsplate er 
avhengig av hvilken ladestasjon som 
monteres. 
 

Aluminium 
NS-ISO 12944 standard klasse C4 
pulverlakkering 
Sort (RAL 9005) - Kan leveres i alle 
RAL-farger. 
 

Passende fundamenter Tilkobling / koblingsklemmer 
Passer Vik Ørsta fundament, 
Artikkelnr: 3530160C 
Passer Vik Ørsta forankringsramme, 
Artikkelnr: 3500160 
Monteres direkte på betongfundament 
med bolter og mutter. 
Leveres med syrefast skruer for feste av 
bakplate til søylen.  
Skruer for montering av ladestasjonen på 
bakplaten følger ikke med. Det brukes 
normalt Ø5mm skruer for å feste 
ladestasjonen. 
Passer Norgesfundamentet, 
Artikkelnr: NF500 
 

Tilkobles via koblingsklemmer 
Godkjent kabeltverrsnitt Al-kabel: 
10-50mm² 
Godkjent kabeltverrsnitt Cu-kabel: 
1,5-35mm² 
Tiltrekkingsmoment for Al-kabel: 10 
Nm 
Tiltrekkingsmoment for Cu 1,5-
6mm²: 4 Nm 
Tiltrekkingsmoment for Cu 10-
35mm²: 10 Nm 
Avmantlingslengde: 17 mm 
Maks spenning: 450V 
Maks belastning: 100A 

Monteringsplater Teknisk informasjon 
Easee Home 
Easee Charge 
Tesla Wall Connector Gen 3.0 
Zaptec Pro 
Zaptec GO 
EO 
GARO 
Charge Amps 

Beskyttelsesgrad: IP44 
Slagmotstand: IK10 

 

  



 

 

PRODUSERT OG UTVIKLET I NORGE 

post@norgesstolpen.no 
+47 23 90 55 15 

 


