
FORUDSÆTNINGER:
-  Der er plads til ny automatsikringsgruppe, i eksisterende el-tavle.

-  Strømafbrydelser ved installation af ladeboks, er nødvendigt.

-  Montage og installation skal kunne udføres fra en stige på max 
4 meter.

-  Der er etableret funktionsdygtigt jordingssystem og denne er 
fremført til el-tavlen.

-  Der er ikke medregnet evt. gravearbejde.

BESTILLING:
Bestilling foretages ved at sende mail til:

elbil@denjyskeelektriker.dk

E-MAILEN SKAL INDEHOLDE:
-  Alle kontakt oplysninger.

-  Installationsadresse.

-  3 billeder – placering af lader/udtag, kabelføringen, eltavlen.

-  Ved specifikke ønsker, send gerne en beskrivelse med.

- Farve på ladeboks.

-  For spørgsmål, kontakt os på 70 70 70 81.
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LEVERING AF 
LADELØSNINGER 
TIL ELBILER



STANDARD INSTALLATION INKL. LADEBOKS
INDEHOLDER: 

-  Levering/montering af Zaptec Go, 3 faset ladeboks. 
(væghængt)

-  5g2,5 mm2 kablet føres i hvid kanal/clips fra el-tavlen til lader. 
(maksimum 10 meter)

-  Der bliver boret op til 2 huller.

-  16A 4P Automatsikring bliver tilsluttet i eksisterende tavle.

-  Test af eksisterende fejlstrømsrelæ.

-  Test at overgangsmodstanden til jord er tilstrækkelig. 
(maks. 150 ohm)

-  Vejledning af ladeboksens funktioner, hvis ejer er til stede på 
monteringstidspunktet. 

Tilbudspris kr. 9.750,- inkl. moms 

STANDARD INSTALLATION 
FOR CEE KOMBI UDTAG
INDEHOLDER: 

-  Levering/montering af CEE kombi udtag.

-  5g2,5 mm2 kablet føres i hvid kanal/clips 
fra el-tavlen til stik. (maksimum 10 meter)

-  Der bliver boret op til 2 huller.

-  16A 4P Automatsikring bliver tilsluttet i eksisterende tavle.

-  Test af eksisterende fejlstrømsrelæ.

-  Test at overgangsmodstanden til jord er tilstrækkelig. (maks. 
150 ohm)

Tilbudspris kr. 3.150,- inkl. moms

VI HJÆLPER DIG 
MED AT FÅ STRØM 
TIL DIN ELBIL ELLER 
HYBRIDBIL
ELBILER I DANMARK
Der er efterhånden mange elbiler I Danmark, og derfor er der me-
get brug for lademuligheder til elbiler, har du brug for en ladeboks 
til elbiler så er vi klar til at hjælpe dig ligemeget hvilke elbiler du har 
brug for hjælp til.

Har du købt eller overvejer du at købe en elbil, så tænker du sikkert 
på at få monteret en ladeboks der hjemme, vi rådgiver dig gerne for 
at finde den bedste løsning for netop dit behov.

LADEBOKS TIL ERHVERV / BOLIGFORENINGER
Er du virksomheden der vil tilbyde opladning af elbiler, enten til 
firmaets egne biler eller til de ansatte og kunder, så er det vores 
erfarne elektrikere du skal have fat i, vi monterer og installerer din 
ladeboks.


