
 

 

Väggmonterad laddutrustning med 
installation  
1. Innehåll: laddbox från Charge Amp, standardinstallation och laddbricka från Charge & Drive 

laddat med 250 kr 

 

2. Laddutrustning: Charge Amp Halo 3,7 kW (16 A enfas) med fastmonterad laddkabel. (typ 1 eller 

typ 2). Laddaren kan kopplas upp mot internet via Wifi, men det kräver en stabil uppkoppling i 

närhet av laddboxen vilket inte ingår i standardinstallationen.  

Strömstyrka Max 16 A 

Spänning 100-240 VAC 

Frekvens 50/60 Hz 

Kabellängd 7,5 m 

Kabeltyp 1 eller 2 

Kommunikation mot internet Wifi upp till 10 m framför laddboxen 

Miljöförhållanden: Inomhus och utomhus ≤ 95 % relativ luftfuktighet  

Monteringsmetod:  Väggmontage eller motsvarande 

Isolationsklass: Klass 1 

Laddstandard: Mode 3 

IP-klass 66 

Skydd mot felströmmar:  En jordfelsbrytare skall monteras externt. 
Jordfelsbrytare skall vara minst Typ A/30mA för 
HALO med typ 1 kontakt och Typ B/30mA för HALO 
med typ 2 kontakt 

Överströmsskydd Inbyggt överbelastningsskydd. Kortslutningsskydd av typ C16A 
skall monteras 

Ventilationskontroll Stöds ej 

Notera Skyddsjord måste vara ansluten för att laddboxen skall fungera 
korrekt 

 

 

3. Standardinstallation:  

3.1. Förutsättningar:  

3.1.1.  Standardinstallationen förutsätter att Köparens el-central har plats och kapacitet för 

en tvåpolig jordfelsbrytare typ B och ytterligare en ny säkring.  

3.1.2.  Installatörens körsträcka inte överstiger det som anges under 3.2. 

3.1.3.  Det inte behövs borras fler än två (2) hål och att det inte behövs mer kabel än vad som 

anges under punkt 3.2. 

3.1.4.  Schaktning inte behövs.  

3.1.5.  Laddboxen kan väggmonteras. 

För installationer som kräver mer än vad som ingår i standardinstallationen tillkommer extra 

kostnader, punkt 3.3.  

 

3.2 Standardinstallationen innehåller: 



 

 

3.2.1 En (1) säkring på 16 A  

3.2.2 En (1) tvåpolig jordfelsbrytare typ B 

3.2.3 Tio (10) meter kabel 3G2,5 

3.2.4 50 km körsträcka tur och retur 

3.2.5 Borrning genom 2 väggar 

3.2.6 Testning och driftsättning av Produkten 

 

3.3 Tillägg: Om det krävs tillägg till standardinstallationen skall detta avtalas direkt mellan 

Köparen och installatören på plats. Köparen måste skriftligt godkänna tilläggen för 

Installationen innan den påbörjas. Tilläggen kommer därefter läggas till på slutfakturan från 

Säljaren enligt standardvillkoren. Tillägg som inte finns definierade i listan anses inte vara del 

av leveransen och omfattas därmed inte av standardvillkoren.  

Tilläggskostnader 
 

Extra kapsling för säkringar och jordfelsbrytare (om det inte finns plats i centralen)  -  

Kabel 3G2,5  - 81 kr/meter 

Extra hål – 200 kr/st 

 

 


