Grunnpakke el-installasjon
Vår grunnpakke el-installasjon dekker alle løsninger fra 1-fase/16A/3,7kW opp til 3-fase/32A/22kW.
Uansett hvilket behov du har i dag vil installasjonen være klargjort for inntil 3-fase/32A om du på et
senere tidspunkt skulle ha mulighet for mer ladeeffekt. Ladestasjonen må stilles inn til riktig verdi
ihht. anlegg og restriksjoner av nettselskap. I tillegg kan bilen begrense ladeeffekten. Dette betyr at
det ikke er garantert at bilen vil lade med maks kapasitet på 22kw, men det som er maksimalt
oppnåelig i situasjonen din.
Grunnpakke el-installasjon inneholder følgende:
• 15 meter kabling fra sikringsskap til ladepunkt
• 2 gjennomboringer i trevegg
• (kombi)automatsikring etter ditt nettsystem
• Jordfeilbryter Type B hvis det ikke er i laderen
• Inntil 4 timer arbeid på stedet
• Montering, tilkobling, og test av ladestasjon
• Maks 30 km kjøring fra installatørs kontor – total 60km tur-retur
• Dokumentasjon
• Eventuelt søknad til netteier for installasjon av 32A
Grunnpakke el-installasjon med PowerBoost inneholder følgende:
• Alt i «Grunnpakke el-installasjon»
• PowerBoost-enhet etter ditt nettsystem
• 15 meter datakabel frem til lader
• Montering og test av enheten i sikringsskap
Det forutsetter:
• Normal tilkomst, kapasitet og plass til sikring og jordfeilbryter i sikringsskap.
• Installert overspenningsvern.
• At du er eier av eiendom/bygget der laderen skal installeres. Alternativt at du fremlegger en
godkjenning fra eier etc. for dette.
• At gravearbeid er tilfredsstillende utført. Koordiner gjerne med installatør.
Arbeid og materiell utover grunnpakken avtales mellom kunden og el-installatør og faktureres
direkte fra el-installatør.
Tilleggspriser utover grunnpakke, inklusivt arbeid og materiell, eksklusivt gravearbeid:
Overspenningsvern*
Kapsling ved manglende plass i sikringsskap
Gjennomborring i lette konstruksjoner
Gjennomborring i annen vegg (inntil 30cm)
Kabel per meter*
Kanal PVC inntil 2m
PVC rør, 4m lengde
Kabelvernrør RVS
Rør 50mm for nedgraving per meter
Kjøring per km utover grunnpakke
Annet arbeid prises av el-installatør.

Pris inkl. mva
2.990, 990, 220, 400, 240, 700, 350, 850, 100, 25, -

*Ved for høy overgansmotstand til jord (dårlig jording) tilkommer også jordspyd til Kr. 3.750, *Avstander over 50m kan kreve større kabeltverssnitt og prises deretter.
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