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DEFA e-mobility
Allt som behövs för säker laddning
av laddbara fordon

defa.com

DEFA - en pålitlig helhetsleverantör av
laddsystem för laddbara fordon
Vårt mål är att göra människors liv enklare och mer miljövänligt genom att hjälpa dem använda energi
så effektivt som möjligt. Våra produkter och tjänster förbättrar hur människor laddar och förvärmer sina
fordon och ljussätter byggnader eller vägar. Vi fortsätter att förbättra vårt sortiment genom att fokusera
på kontinuerlig förbättring och innovation.
DEFA har mer än 60 års erfarenhet inom bilindustrin, vi har under årens lopp anslutit fordon till elnätet och både värmt och
laddat fordon. DEFA också levererat laddanläggningar till bostadsrättsföreningar, villaägare företag och för publik
laddning och vi är idag Nordens ledande leverantör av elbilsladdning. Därmed finns en stark förankring både inom bilindustrin och inom fastighets-, bygg- och installationsbranschen. Det gör att DEFA är den leverantör av laddteknik för laddbara
fordon som har mest erfarenhet av laddning, i såväl volym som över tid. Men framförallt har vår erfarenhet gett oss insikter
kring vad som krävs för att erbjuda ett laddsystem som tar hänsyn till både fastighet, fordon, bilägare och installatör.
DEFA är en helhetsleverantör som erbjuder all hårdvara och mjukvara som krävs för en stabil och framtidssäkrad laddanläggning; laddstationer, lastbalanseringsenheter, laddkablar, betal- och administrationssystem samt support. Produkterna
håller högsta kvalitet och tillverkas i DEFAs egna fabriker eller levereras från välkända, solida europeiska leverantörer. Vi är
ett norskt företag grundat 1946. DEFA har för närvarande mer än 400 anställda på tre kontinenter. Våra produkter och tjänster
säljs i mer än 40 länder världen över.
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DEFAS LADDSTATIONER

eRange® Duo
eRange Duo har två Type2-uttag för laddning av två bilar samtidigt. Det gör den till en perfekt laddstation
för placering mellan två parkeringsrutor.
eRange Duo har två Typ 2-uttag och ger max 7.4 – 22kW effekt som delas mellan de två uttagen när två bilar laddar samtidigt.
Alla delar inklusive kontakter och interna komponenter är anpassade till det nordiska klimatet med låga temperaturer, regn,
snö och is. Laddstationen är elegant och anpassad för användning i laddanläggningar.
Laddstationen är modulbaserad och alla delar kan enkelt bytas ut vid eventuell service.

eRange Duo
E-nr.

2452243

2452224

Art.nr.

709446

708533

Nätspänning - VAC

230V

400V

Fas

1-fas

3-fas

2x7,4kW

1x22kW, 2x11kW

Lastbalansering

Tillval

Tillval

Internetanslutning

Tillval

Tillval

Ja, MID-godkänd

Ja, MID-godkänd

Ja

Ja

IP54

IP54

Effekt

Energimätare
Jordfelsbrytare
Typ A + DC-skydd
(Motsvarar TYP B)
Kapslingsklass

Ja

Säkring

personskyddsautomat RCBO

Laddkontakt

Nej

2 uttag Type 2

2 uttag Type 2

Vikt

13,5 kg

13,5 kg

Mått

600x500x300 mm

600x500x300 mm

3

TILLBEHÖR

Tillbehör eRange® DUO
Produkt

Beskrivning

Enkeltak
eRange Acc | Tak för väggmonterad eRange DUO.
RFID-bricka
eRange Acc | RFID-bricka med hålstorlek 20x20mm RFID-brickan gör det enkelt att
reglera tillgången till stationerna. MIFARE
Enkelstolpe för eRange Duo
eRange Acc | PT Stand DUO
Förberedd för montering på en sida. Mått: H1600 x B280x D160 mm.
Adapterplatta för montage av Unimi base ingår.
Dubbelstolpe
eRange Acc | Stolpe med tak för två eRange Duo.
Förberedda för montering på båda sidor. Mått: H1600 x B659 x D180 mm.
Adapterplatta för montage till Unimi base ingår.
Påkörningsskydd
eRange Acc | Påkörningsskydd för stolpe.
Passar fundament med 4 st gänghylsor
Fundament
eRange Acc | Unimi Base.
Passar till båda stolparna. Diameter på 830 mm och höjd på 160 mm. Vikt: 130 kg.
För nedgrävning.
Fästplatta till Duo
eRangeACC | Duo Standbracket Ø 60
För montering på stolpe med diameter 60 mm.

E-nummer

Art.nr

2452329

707852

2452341

707830

2480274

713274

2480314

713326

2452231

709626

2452227

709625

2480141

Justeringsset
eRange Acc | Justeringsset för alla eRange Uno och eRange Duo

2452226

712203

707824

Viktigt!
Ett justeringsset krävs när du installerar eRange IQ Facility, eRange Duo eller eRange Uno
Du behöver endast ett justeringsset, som du återanvänder vid varje installation.
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DEFAS LADDSTATIONER

eRange® IQ | Home
eRange IQ Home för hemmaladdning är laddstationen som har allt. Den levereras med Type2-uttag eller
fast Type2-kabel. Den är designad för placering i privata och semipublika omgivningar och kan placeras
både ute och inne.
eRange IQ Home har inbyggd fulldynamisk lastbalansering och ger maximalt med ström till laddning genom att utnyttja fastighetens lediga kapacitet. Samtidigt ges full kontroll över strömförbrukning genom inbyggd, MID-godkänd energimätare och
kontroll över vem som använder laddstationen genom RFID-läsaren. Den har inbyggd Typ B funktionalitet för jordfelsbrytare
tack vare Typ A jordfelsbrytare i kombination med DC-RCM-skyddet.
eRange IQ Home kan också anslutas till CloudCharge-app så att du kan se förbrukning, få varningar och styra åtkomst via
mobilen. CloudCharge ger dig även tillgång till Nordens största nätverk av destinationsladdare. För att ansluta till CloudCharge
måste eRange IQ Home vara ansluten till internet. Fulldynamisk lastbalansering fungerar både online och offline.

eRange IQ | Home
E-nr.

2480196

2480197

2480024

2480195

Art.nr.

710490

712763

712431

710477

Nätspänning - VAC

230V

230V

400V

400V

Fas

1-fas

1-fas

3-fas

3-fas

Effekt (upp till)

7,4kW

7,4kW

11kW

22kW

Lastbalansering

Ja

Ja

Ja

Ja

Internetanslutning

Ja

Ja

Ja

Ja

Energimätare

Ja

Ja

Ja

Ja

RFID-läsare

Ja

Ja

Ja

Ja

Jordfelsbrytare
Typ A + DC-RCM skydd
(Motsvarar TYP B)

Ja

Ja

Ja

Ja

Kapslingsklass

IP54

IP54

IP54

IP54

Säkring

Nej

Nej

Nej

Nej

Uttag/ kabel

Uttag Type 2

Kabellängd

-

ca 6,3 m

ca 6,3 m

-

8,5 kg

10 kg

10 kg

8,5 kg

Vikt
Mått

Fast kabel Type 2 Fast kabel Type 2

Uttag Type 2

473x328x170 mm 473x328x170 mm 473x328x170 mm 473x328x170 mm
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DEFAS LADDSTATIONER

eRange® IQ | Facility
eRange IQ Facility är anpassad för användning i laddanläggningar. Den kan anslutas till CLU-enheter för lastbalansering och
noggrann mätning av förbrukning.
eRange IQ Facility baseras på samma testvinnande laddteknologi som övriga eRange-modeller. eRange IQ Facility har
inbyggd RFID-läsare och som gör den lämplig för alla som vill styra tillgång eller ta betalt för laddning. Den kan monteras på
vägg eller på stolpe.
eRange IQ Facility har integrerad MID-godkänd energimätare. Med en felmarginal på endast ±0,5 % är detta marknadens
mest noggranna realtidsmätare av energiförbrukning, någon som är mycket viktigt när man ska ta betalt för förbrukning.
Förbrukningen kan avläsas direkt på laddstationen eller i CloudCharge-appen. Den har inbyggd Typ B funktionalitet för
jordfelsbrytare tack vare Typ A jordfelsbrytare i kombination med DC-RCM-skyddet.

eRange IQ | Facility | Med uttag
E-nr.

2480198

2480315

2480217

Art.nr.

710485

710480

712759

Nätspänning - VAC

230V

400 V

400V

Fas

1-fas

3-fas

3-fas

Effekt (upp till)

7,4kW

11kW

22kW

Lastbalansering

Tillval

Tillval

Tillval

Internetanslutning

Tillval

Tillval

Tillval

Energimätare

Ja

Ja

Ja

RFID-läsare

Ja

Ja

Ja

Jordfelsbrytare
Typ A + DC-skydd
(Motsvarar TYP B)

Ja

Ja

Ja

IP54

IP54

IP54

Kapslingsklass

Ja

Ja

personskyddsautomat
RCBO

personskyddsautomat
RCBO

Nej

Uttag Type 2

Uttag Type 2

Uttag Type 2

Vikt

8,5 kg

8,5 kg

8,5 kg

Mått

437x328x170 mm

437x328x170 mm

437x328x170 mm

Säkring
Laddkontakt
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eRange IQ | Facility | Med fast kabel
E-nr.

2480218

2480316

Art.nr.

712760

712761

Nätspänning - VAC

230 V

400 V

Fas

1-fas

3-fas

Effekt (upp till)

7,4kW

11kW

Lastbalansering

Tillval

Tillval

Internetanslutning

Tillval

Tillval

Energimätare

Ja

Ja

RFID-läsare

Ja

Ja

Jordfelsbrytare
Typ A + DC-skydd
(Motsvarar TYP B)

Ja

Ja

IP54

IP54

Kapslingsklass

Ja

Ja

personskyddsautomat

personskyddsautomat

Uttag/ kabel

Fast kabel

Fast kabel

Kabellängd

c:a 6,3 m

c:a 6,3 m

Vikt

10 kg

10 kg

Mått

437x328 x170 mm

437x328x170 mm

Säkring
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TILLBEHÖR

Tillbehör eRange® IQ | Home och IQ | Facility

Produkt

Beskrivning
Enkeltak
eRange ACC | Tak för väggmontage till eRange IQ
RFID-bricka
eRange Acc | RFID-bricka med hålstorlek 20x20mm.
RFID-brickan gör det enkelt att reglera tillgången till
laddstationerna. MIFARE
Fästplatta
eRange ACC | IQ Standbracket ø60
För montering på stolpe med diameter 60 mm.
Justeringsset
eRange Acc | Justeringsset för alla eRange Uno och eRange Duo

E-nummer

Art.nr

2480272

711010

2452341

707830

2480271

713246

2452226

707824

Viktigt!
Ett justeringsset krävs när du installerar eRange IQ Facility, eRange Duo eller eRange Uno
Du behöver endast ett justeringsset, som du återanvänder vid varje installation.
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DEFAS LADDSTATIONER

eRange® Uno
eRange Uno är en universal laddstation med Type2-uttag eller fast Type2-kabel. Den är designad för
placering i privata och semipublika omgivningar och kan placeras både ute och inne.
eRange Uno har producerats för att tåla nordiskt klimat, om det så är snö, regn eller is. Laddstationen är modulärt uppbyggd,
så separata delar enkelt kan bytas ut vid eventuell service. Detta gör att alla som har en egen Mode 3-kabel kan använda
stationerna fritt och det blir därmed en flexibel lösning.

eRange Uno med uttag
E-nr.

2452321

2480135

2452322

Art.nr.

710472

712797

710436

230V 1-fas, upp till 32A
(justerbar från 6A till 32A)

230V 1-fas, upp till 32A
(justerbar från 6A till 32A)

400V 3-fas upp till 16A
(justerbar från 6A till 16A)

1-fas

1-fas

3-fas

Upp till 7,4 kW

Upp till 7,4 kW

Upp till 11 kW

Lastbalansering

Tillval

Tillval

Tillval

Internetanslutning

Tillval

Tillval

Tillval

Energimätare

Nej

Ja, MID-godkänd

Nej

Jordfelsbrytare
Typ A + DC-skydd
(Motsvarar Typ B)

Ja

Ja

Ja

Säkring

Nej

Kapslingsklass

IP54

IP54

IP54

uttag Type 2

uttag Type 2

uttag Type 2

Vikt

2,8 kg

2,8 kg

3,4 kg

Mått

272x221x116 mm

272x221x116 mm

272x221x116 mm

Nätspänning - VAC
Fas
Effekt

Laddkontakt
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Ja
personskyddsautomat

Nej

eRange Uno med kabel
E-nr.

2480136

2452320

2452323

Art.nr.

712798

710443

710453

230V 1-fas, upp till 32A
(justerbar från 6A till 32A)

230V 1-fas, upp till 32A
(justerbar från 6A till 32A)

400V 3-fas , upp till 16A
(justerbar från 6A till 16A)

1-fas

1-fas

3-fas

Upp till 7,4 kW

Upp till 7,4 kW

Upp till 11 kW

Lastbalansering

Tillval

Tillval

Tillval

Internetanslutning

Tillval

Tillval

Tillval

Energimätare

Ja

Nej

Nej

Jordfelsbrytare
Typ A + DC-skydd
(Motsvarar Typ B)

Ja

Ja

Ja

IP54

IP54

IP54

Ja (personskyddsautomat)

Nej

Nej

Kabellängd

c:a 6,3 m

c:a 6,3 m

c:a 6,3 m

Laddkontakt

kabel Type 2

kabel Type 2

kabel Type 2

Vikt

4,5 kg

4,5 kg

4,5 kg

Mått

272x220x115 mm

272x220x115 mm

272x220x115 mm

Nätspänning - VAC
Fas
Effekt

Kapslingsklass
Säkring
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TILLBEHÖR

Tillbehör eRange® Uno
Produkt

Beskrivning
Väggfäste
eRange Acc | Fäste för eRange Uno med kabelupphängning
Väggfäste med RFID-läsare
eRange Acc | Fäste för eRange Uno med inbyggd RFID-läsare
med kabelupphängning
RFID-bricka
eRange Acc | RFID-bricka med hålstorlek 20x20mm RFID-brickan gör det enkelt att
reglera tillgången till stationerna. MIFARE

E-nummer

Art.nr

2452178

707827

2452324

710500

2452341

707830

Justeringsset
eRange Acc | Justeringsset för alla eRange Uno

2452226

707824

Tak för väggmontage
eRange Acc | Tak för väggmontage för eRange Uno

2452328

707851

2452207

707854

2452208

707855

2452203

707848

2452204

707849

2452244

709627

2452231

709626

2452227

709625

2480142

712866

Enkeltak
eRange Acc | Enkeltak till eRange Uno stolpe
Passar båda stolparna
Dubbeltak
eRange Acc | Dubbeltak till eRange Uno stolpe
Passar båda stolparna
Enkelstolpe
eRange Acc | Stolpe för montage av en eRange Uno.
Förberedda för ensidig montering, men i varje förpackning finns en upphängningsmall
som kan användas som borrmall. Mått: H1600 x B280 x D80 mm
Dubbelstolpe
eRange Acc | Stolpe för montage av två eRange Uno.
Förberedda för ensidig montering, men i varje förpackning finns en upphängningsmall
som kan användas som borrmall. Mått:H1600 x B280 x D160 mm.
Plats i botten för kopplingsbox
Unimi adapter
eRange Acc | Unimi Base adapter Cat 1
Passar båda stolparna.
Påkörningsskydd
eRange Acc | Påkörningsskydd för stolpe.
Passar fundament med 4 st gänghylsor.
Fundament
eRange Acc | Unimi Base.
Passar till båda stolparna. Diameter på 830 mm och höjd på 160 mm. Vikt: 130 kg.
För nedgrävning.
Fästplatta till Uno
eRangeACC | Uno Standbracket Ø60
För montering på stolpe med diameter 60 mm.

Viktigt!
Ett justeringsset krävs när du installerar eRang e IQ Facility, eRange Duo eller eRange Uno
Du behöver endast ett justeringsset, som du återanvänder vid varje installation.
11

DEFAS LASTBALANSERING

Cloud Link Unit
CLU - Cloud Link Unit, är DEFAs styrenheter för lastbalansering. CLU-enheter distribuerar den tillgängliga
strömmen rättvist till alla anslutna fordon. Dessa laddas med sin maximala kapacitet så länge som det finns
tillräckligt med ström. När fler fordon ansluts omfördelas strömmen för effektiv och rättvis laddning.
Alla våra laddsystem är optimerade för att laddning ska startas direkt då fordonet ansluts. Förutom att detta är mest rättvist så
är detta också nödvändigt eftersom vissa fordon inte kan starta laddning när de väl gått in i viloläge. CLU är också länken mellan
anläggningen och internet, för anslutning till administrationstjänsten CloudCharge. Anslutning från CLU till laddstation sker via
kommunikationskabel CAT5/CAT6.

eRange CLU home
E-nr / Art.nr.

2452176 / 708209

Antal uttag

Max 6 st uttag kan styras

Strömtillförsel

12V DC, spänningsaggregat ingår

Montering

Monteras på DIN-skena
Totalt 4,5 modulbredder

Online-anslutning

Nej

Lastbalansering

Ja, fulldynamisk

Vikt

89 g

Mått

54 x 91 x 58 mm

Produkten inkluderar

CLU home, nätaggregat, strömsensorer

eRange CLU Basic
E-nr / Art.nr.

2452174 / 707821

Antal uttag

Max 16 st uttag kan styras

Strömtillförsel

5V DC för CLU, spänningsaggregat ingår

Montering

Monteras på DIN-skena
Totalt 5,5 modulbredder

Online-anslutning

Ja, via RJ45-ingång

Lastbalansering

Ja, dynamisk

Vikt

116 g

Mått

72 x 62 x 90 mm

Produkten inkluderar

CLU Basic, nätaggregat
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eRange CLU Com
E-nr / Art.nr.

2452175/ 707822

Antal uttag

Max 16 st uttag kan styras

Strömtillförsel

5V DC för CLU, 12V DC GPRS-modem
spänningsaggregat ingår

Montering

Totalt 10,5 modulbredder

Online-anslutning

Ja, via medföljande GPRS-modemlösning

Lastbalansering

Ja, fulldynamisk

Vikt

210 g

Mått

72 x 62 x 90 mm

Produkten inkluderar

CLU Com, 2 st nätaggregat
modem, antenn

eRange facilityCLU för större laddanläggningar
E-nr / Art.nr.

Beställningsvara
- Skräddarsys efter varje anläggning

Antal uttag

Obegränsat antal uttag kan styras
tillsammans med CLU basic

Strömtillförsel

5V DC för CLU, spänningsaggregat ingår

Montering

Beroende på konfiguration

Vikt

210 g

Mått

72 x 62 x 90 mm

Produkten inkluderar

Beroende på konfiguration

DEFAs lösning för fulldynamisk lastbalansering mäter den totala effektförbrukningen i fastigheten i realtid
och delegerar all outnyttjad kapacitet till de delar av laddanläggningen som har behov av mer ström. Detta
betyder att ett stort antal fordon kan ladda på full effekt när fastighetens övriga elförbrukning är låg, t.ex. på
natten, och strömmen fördelas lika mellan alla laddande fordon. Men snabbast möjliga laddning är inte den
enda fördelen. Med DEFAs lösning kan man också ange en gräns för den totala effektförbrukningen. På så
sätt kan man undvika ökade eltariffer.
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ADMINISTRATIONS- OCH BETALLÖSNING

CloudCharge portal
CloudCharge är en administrations- och betallösning för laddning
av elbilar. CloudCharge består av en portal som erbjuder smidig
och komplett administration av hela laddanläggningen samt en
app för åtkomstkontroll och betalning. Via CloudCharge portal
kan anläggningsägaren se laddanläggningens status, få detaljerad
laddstatistik och hantera access. Via appen får elbilsägaren full
kontroll över sin laddning för en enklare elbilsvardag!
Med lång erfarenhet från både IT-tjänster och bilbransch, säkrar
vi att våra produkter baseras på den senaste teknologin och
erbjuder högsta kvalitet. Våra kunder återfinns i allt från städer
och kommuner till bostadsrättsföreningar, köpcentrum och
parkeringsanläggningar.

Med CloudCharge portal får du:
FULL KONTROLL ÖVER LADDANLÄGGNINGEN

Övervakning och status

•

Få full kontroll på förbrukning och status

•

Ingen fakturahantering

•

Accesskontroll

Via CloudCharge får du övervakning i realtid och all information samlad på en plats. Du ser hur laddpunkterna används, kan ange priser
och hantera åtkomst. Du kan se detaljerad information om driftstid
och eventuella driftstopp. Om det uppstår problem i någon del av
laddanläggningen kan ett automatiskt felmeddelande genereras.
Detta meddelande kan skickas direkt till servicetekniker som kan lösa
problemet i enlighet med ett servicekontrakt.

SMIDIG RAPPORTERING

Rapportering och dokumentation
I CloudCharge skapas och exporteras enkelt flexibla rapporter efter behov. Dokumentera användning,
kostnader och inkomster från laddanläggningen och få allt samlat i en och samma rapport.
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MINIMAL ADMINISTRATION FÖR ANLÄGGNINGSÄGAREN

Betalning och fakturering

I CloudCharge kan du ange betalningsvillkor, kWh-pris, timpeng, pris per laddning eller stegvis ökande pris.
Ange betalmetod såsom betalkort eller faktura. Alla transaktioner överförs direkt till anläggningsägarens
konto.
Betalning med kreditkort

All betalning med betalkort hanteras av Stripe och är
integrerad i CloudCharge APP.
Lösningen inkluderar rapportfunktion och
supportfunktioner.

FÖR ALLA LADDANLÄGGNINGAR

Stöd för alla moderna laddstationer
CloudCharge stödjer Open Charge Point Protocol (OCPP). Detta gör att CloudCharge
kan användas tillsammans med alla laddstationer som uppfyller OCPP. I enlighet
med Open Charge Alliance (OCA) hålls CloudCharge uppdaterat med den senaste
funktionaliteten och lösningarna som erbjuds i OCPP. Stödjer OCPP 1.5, OCPP 1.6
och OCPP 2.0 (kommer snart).
CLOUDCHARGE APP

Smidig ladd- och betalapp
CloudCharge app är en användarvänlig ladd- och betalapp för elbilsägare och
anläggningsägare. Appen samlar all viktig information på en plats. Den är utvecklad för
användning både i privata fastigheter, flerbostadshus och publik parkering.
Appen gör det enkelt att få tillgång till laddstationer och betala för laddning.
Registrera fordon, ange betalinformation och RFID-tags för att få tillgång till allt som CloudCharge erbjuder.
Med CloudCharge app kan du:
•
Få åtkomst till laddstationer och betala för laddning.
•
Se tillgängliga laddstationer och dess status på en karta.
•
Få ersättning för utlägg i tjänst.
•
Dela hemmaladdare med vänner och bekanta (eRange IQ).
Ladda ner CloudCharge app gratis på
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LADDKABLAR

eConnect™ laddkablar
eConnect laddkablar för laddbara fordon, har högsta prestanda, hållbarhet och användarvänlighet.
De är resultatet av 60 års erfarenhet av att ansluta fordon till elnätet.
Laddkablarna har utvecklats och testats för långtidsanvändning i tuffa miljöer. Den är lätt och tålig, förblir flexibel även i
låga temperaturer och har smidiga tillbehör som gör den till den mest användarvänliga laddkabeln för laddbara fordon på
marknaden.
Kablarna har genomgått omfattade tester för att säkerställa högsta kvalité:

E-nummer

Art.nr

Fabrikat

Mode

Ampere

Längd (m)

Fas

Anslutning
till bil

2480146

711304

DEFA

Mode 3

20

5

1

TYPE 2

2480147

711305

DEFA

Mode 3

20

7,5

1

TYPE 2

2480156

711308

DEFA

Mode 3

32

5

1

TYPE 2

2480157

711309

DEFA

Mode 3

32

7,5

1

TYPE 2

2480148

711306

DEFA

Mode 3

20

5

3

TYPE 2

2480149

711307

DEFA

Mode 3

20

7,5

3

TYPE 2

2480158

711310

DEFA

Mode 3

32

5

3

TYPE 2

2480159

711311

DEFA

Mode 3

32

7,5

3

TYPE 2

De smidiga tillbehören gör
hanteringen av eConnect
ännu enklare.
eConnect
eConnect
Premium Cable Bag Basic Cable Bag

eConnect
Docking station
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TILLBEHÖR

Tillbehör laddkablar
Produkt Information

E-nummer

Art.nr

eConnect docking Type 2

2480381

712268

eConnect Premium Bag

2480383

712594

eConnect Basic Bag

2480382

712593

Connectorfäste
För montering på vägg/stolpe. Type 1-kabel

2452209

708036

Connectorfäste
För montering på vägg/stolpe. Type 2-kabel.

2452210

708037

Tillbehör övrigt
Produkt

Information
Elbilstestare
Elbilsimulator för testning av laddstationer
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E-nummer

Art.nr

4201875

710253

INFORMATIONSSKYLTAR OCH DEKALER

Skyltning av laddanläggning
Informationsdekaler och skyltar för att beskriva laddprocess samt betalning finns att beställa från DEFA.
Dekaler och skyltar är väderbeständiga och kan placeras både inom- och utomhus. Vi erbjuder dekaler som
klistras på laddstationen och informationsskyltar som placeras i anslutning till laddanläggningen.
Monteringsbeskrivning ingår.

Dekal eRange Duo
Informationsdekal att klistra på
laddstation eRange Duo.

Privat anläggning

Mått 7 x 17 cm

Publik anläggning

App + RFID

713009

Dekal eRange IQ

Art.nr

Privat anläggning

Mått 9 x 11 cm

Publik anläggning

App + RFID
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713007

App + RFID

Informationsdekal att klistra på
laddstation eRange IQ.

Informationsskylt för
parkeringsanläggning.
Aluminium och en kärna av PE-plast.
För användning ute och inne.
4 st förborrade hål.

Art.nr

713635

App + RFID

713536

Informationsskylt

Art.nr

Publik anläggning
App + RFID

714562
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OM DEFA
Vårt mål är att göra människors liv enklare, mer effektivt och mer miljövänligt.
Vi erbjuder produkter och tjänster som förbättrar sättet som människor laddar,
förvärmer och skyddar sina fordon, belyser sina vägar och byggnader, styr sina
fritidshus, dokumenterar sina tjänsteresor och mycket mer. Vi strävar efter att
utveckla nya fantastiska produkter genom kontinuerliga
förbättringar och innovation.
DEFA är ett norskt företag som startades 1946. Vi har mer än 400 anställda på
tre kontinenter. Våra produkter och tjänster distribueras i mer än 30 länder över
hela världen.

Laddare & inverters

Körjournal

Laddstationer till
el- och laddhybrider

Elektrisk bilvärme

Larm & spårning

Belysning

Värmestyrning &
larm i fritidshus

Mobila tjänster

190228

714280 211001

www.defa.com emobility.se@defa.com

Med reservation för skrivfel

Vill du lära dig mer om e-mobility?
Lyssna på e-mobilitypoden.
Finns där poddar finns.

