
Installera elbilsladdning 
på en öppen yta med 
monteringsstolpe från 
NEWEL!

MONTERINGSSTOLPE

NEWEL monteringsstolpe möjliggör att etablera elbilsladdning 
på öppna ytor. I kombination med en HALO Wallbox™ eller annan 
laddbox är det en effektiv och prisvärd lösning.

Gjuten bottenplatta



Elbilsladdning utomhus
I linje med det ökade  ansvarstagandet för vårt klimat väljer fler och fler att 
investera i eldrivet fordon. Det medför behov av laddpunkter i både hemmet 
och offentliga miljöer. Laddboxar är en prisvärd lösning och erbjuds i många 
olika modeller. De används oftast monterade på väggen i garaget, men flera 
av dem kan användas utomhus också.
NEWEL monteringsstolpe, tillsammans med en laddbox, erbjuder samma 
funktionalitet som en laddstation med integrerad laddare, men för ett lägre pris.

Varför NEWEL monteringsstolpe?
Utökar laddboxarnas användningsområde och sänker investeringskostnaden.

Stabil konstruktion och kvalitetsutförande.

Genomtänkta inre och yttre detaljer underlättar montering.

En stolpe kan kombineras med två frontstycke för installation av två laddboxar.

Monteringsstolpen är öppen undertill för anslutning av inkommande el.

Kan installeras i stället för gamla bilvärmarstolpar eller som nyinstallation.

Innehåller ingen elektronik, det ger flexibilitet i olika installationsmiljöer.(1)

Silvergrå pulverlack bildar en tålig yta även för tuffa utomhusmiljöer.

Funktionell, modern design med mjuka linjer som ger karaktär.(2)

Tillbehör
Bottenplattan monteras med fördel på det specialanpassade, gjutna botten- 
fundamentet. Det har kanaler för monteringsskruvar motsvarande hålen i botten- 
plattan (monteringsmall medföljer), samt genomsläpp till stolpen för anslutning 
till inkommande el.

 Installatör som utför montering på plats ansvarar för rättmätig fastsättning 
 beroende på markytans beskaffenhet. 

(1) DIN-skena finns bakom låsbar inspektionslucka, där erforderlig 
jordfelsbrytare och kopplingsplint installeras.

(2) Formspråket följer upp HALO Wallboxs och ger en enhetlig design.

Beställ NEWEL monterings-
stolpe med HALO Wallbox™ 
förinstallerad för extra enkel 
installation på plats.

För montering direkt på 
bilvärmarstolpar finns 
NEWEL monteringsbox.

Ska 
kompletteras 
med person-

skyddsbrytare 
och erforderliga 

kopplingar.

Installationslucka

Tvilling stolpe

KvalitéM
ontera egen vald laddare

Vi kan utföra monteringen åt er.
Begär offert på: newel.se/produkter
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