
Standardinstallation af Power Fuel Ladeboks

Power Fuels ladeløsning til private, sikre en godkendt installation af erfarne installatører.

Vi har udarbejdet retningslinjer for hvad en standardinstallation hos Power Fuel indebære. 
Professionel rådgivning om optimal placering af ladestanderen i henhold til størst mulig sikkerhed
og bedst mulig tilgang med din elbil. 

Din nuværende installation skal overholde gældende lovgivning. 

Du skal have de fornødne ampere til rådighed i din installation, hvilket især er relevant ved
installation af ladestanderen med effekt større end 11 kW. Sikring foran gruppetavlen må ikke
overstige 63 ampere. 

Levering og installation, samt automatisering til enten 1- eller 3- faset tilslutning inklusiv N,
gældende for både 16 eller 32 A og fejlstrømsafbryder HPFI, enten som kombi eller separate
enheder, i eksisterende el-tavle. Fejlstrømsafbryder er type A.

Fra eksisterende gruppetavle trækker installatøren kablet op til 15 meter langs eksisterende gulv
eller væg. Ved eventuel føringsvej faktureres du pr. meter. 

Vi sikrer at installationen opfylder de krav, som bilfabrikanter stiller i henhold til garanti.
Vi tester og sikrer at din ladestander virker i henhold til gældende lovgivning. 
Afslutningsvis vejleder vi dig i den daglige brug.

Hvad ligger ud over standardinstallation?
Størstedelen af vores kunder får installeret ladeboksen uden yderligere omkostninger. Der kan dog
være særlige forhold, som gør at installationen kræver ekstra ydelser. Vores installatørpartner vil
altid involvere dig i opgavens omfang og pris inden installationen påbegyndes. 
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Nedenfor har vi samlet de mest typiske ekstra ydelser. 

Ekstraydelser kan blandt andet være stillads, skjult kabelføring i kanal eller indmuret i væg, samt
udvendig tavle. 

Nedgravning af kablet fra eltavlen til ladestanderen, hvis den for eksempel skal sidde i din carport. 

Såfremt du selv udføre gravearbejdet er der tre krav du skal overholde:
1) Gravearbejdet skal være udført inde elektrikeren for at installere ladestanderen.
2) Renden skal være 35 cm dyb og minimum 15 cm bred i hele rendens længde.
3) Den opgravede jord skal ligge ved siden af renden, således at elektrikeren kan bruge den til at
lægge kablet fast og afdække dækbåndet over kablet.

Såfremt renden ikke lever op til ovenstående, vil der komme en meromkostning i forbindelse med
installationen. 

Du skal selv dække renden, umiddelbart efter elektrikerens besøg, for at leve op til garantien. 
Ligeledes er tømrer, murer eller maler ikke omfattet af standardinstallationen.

Vores installatørpartner kontakter dig inden for 48 timer i hverdage mellem 08.00 og 16.00. 
Du vil blive spurgt ind til ovenstående, således at vi kan give dig den bedste service og oplevelse. 
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