HJEMMELADER FRA NEAS

VÅRE LADEPAKKER
Den bekymringsløse ladehverdagen starter med å velge en av våre
ladepakker. Alle pakker inkluderer standard installasjon.

BASIS

CIRCONTROL EHOME

Rimelig, robust og brukervennlig med LED-indikator som informerer
om ladingens status. Dette er ladepakken for deg som ønsker en
enkel og trygg lader.

KONTANT FRA KR

15.500,- INKL. MVA

DELBETALING OVER 36 MND FRA KR

464,- INKL. MVA

Ved delbetaling:
Etableringsbeløp 1.200 kr + 431 kr/mnd inkl. MVA
(Totalt 16.716 kr)

PRODUKTINFORMASJON LADEPAKKE BASIS
• Circontrol eHome med fastmontert ledning, 5 m, og type 1
eller type 2 stikkontakt.

• Laderen er konstruert for både innendørs og utendørs
montering.

• Basiskonfigurasjon er 1-fas og ladeeffekt på 3,6 kW. Det
er mulighet for høyere ladeeffekt, ta kontakt hvis dette er
ønskelig.

• Formen på laderen gjør at kabelen kan rulles opp når laderen
ikke brukes. Dette er ryddig og sørger for at ladekabelen ikke
blir utsatt for unødvendig slitasje eller skader.

• e-Home laderen er rimelig, enkelt og robust. Et LED-lys
informer deg om status på ladingen. Dynamisk lys ved lading
og fast lys når ladingen er ferdig.

• Dimensjoner uten kontakt (D x B x H): 115 x 180 x 315 mm.
• Beskyttelsesgrad IP54. Tåler utendørs bruk, men ved montering på værutsatt vegg anbefales beskyttelseskappe.

SMART

WALLBOX PULSAR

BLUETOOTH + APP!

Denne ladepakken passer for deg som i tillegg til basisfunksjonalitet
også vil ha styring med laderen din.

KONTANT FRA KR

18.625,- INKL. MVA

DELBETALING OVER 36 MND FRA KR

558,- INKL. MVA

Ved delbetaling:
Etableringsbeløp 1.450 kr + 518 kr/mnd inkl. MVA
(Totalt 20.098 kr)

PRODUKTINFORMASJON LADEPAKKE SMART
• Wallbox Pulsar med fastmontert ledning, 5 m, og type 1 eller
type 2 stikkontakt.
• Basiskonfigurasjon er opp til 7,4 kW ladeeffekt på 1-fas.
Kan installeres med 22 kW ladeeffekt på 3-fas og type 2
stikkkontakt.
• Dimensjoner uten kontakt (D X B x H): 90 x 160 x 160 mm.
• Valgbar effekt fra 6A til 32A. Standard installasjon er 16A.
• Kan ha flere enheter i samme nettverk (krever en master
lader type Commander som beskrevet i ladepakke 3).

• Full oversikt på web via en smart telefon app.
• Automatisk strømjustering.
• Klargjort for å kunne styre ladingen til tidspunkt når strømmen blir billigst.
• Kontroller energiforbruket.
• Svart eller hvit farge på lader.
• Beskyttelsesgrad IP54. Tåler utendørs bruk, men ved montering på værutsatt vegg anbefales beskyttelseskappe.

• Kommunikasjon via Bluetooth og Wallbox app.

SMART PLUSS

WALLBOX COMMANDER

BLUETOOTH + WIFI + APP!

For deg som i tillegg til basisfunksjonalitet vil ha full kontroll og mulighet
til å koble laderen til Smart-hus løsninger.

KONTANT FRA KR

21.900,- INKL. MVA

DELBETALING OVER 36 MND FRA KR

656,- INKL. MVA

Ved delbetaling:
Etableringsbeløp 1.700 kr + 609 kr/mnd inkl. MVA
(Totalt 23.624 kr)

PRODUKTINFORMASJON LADEPAKKE SMART PLUSS
• Wallbox Commander med fastmontert ledning, 5 m, og type 1
eller type 2 stikkontakt.
• Basiskonfigurasjon er opp til 7,4 kW ladeeffekt på 1-fas.
Kan installeres med 22 kW ladeeffekt på 3-fas og type 2
stikkkontakt.
• Dimensjoner uten kontakt (D x B x H): 135 x 220 x 150 mm.

• Automatisk brukeridentifikasjon.
• Full oversikt på web via en smart telefon app.
• Automatisk strømjustering.
• Klargjort for å kunne styre ladingen til tidspunkt når strømmen
blir billigst.

• Valgbar effekt fra 6A til 32A. Standard installasjon er 16A.

• Automatiske programvareoppdateringer over tilkopling til web.
Laderen din vil alltid være oppdatert.

• Kan ha flere enheter i samme nettverk og være master-lader
f.eks for laderen beskrevet i ladepakke 2.

• Kontroller energiforbruket

• 7" berøringsskjerm.
• Kommunikasjon via Wifi/Ethernet og Wallbox app/
berøringsskjerm.

• Svart eller hvit farge på lader.
• Beskyttelsesgrad IP54. Tåler utendørs bruk, men ved
montering på værutsatt vegg anbefales beskyttelseskappe.

INSTALLASJON
Velger du en av våre ladepakker sørger vi for at den installeres korrekt
hjemme hos deg.Trenger det elektriske anlegget en oppgradering for å
tilfredsstille krav som er satt til lading, hjelper vi deg med det også.
STANDARD INSTALLASJON INNEHOLDER

FORUTSETNINGER FOR INSTALLASJON

• Forskriftsmessig installasjon av valgt ladestasjon som
tar hensyn til personsikkerhet, anleggssikkerhet og
sikkerhet for bilen.

• Normal tilkomst, kapasitet og plass til automatsikring
og jordfeilbryter i sikringsskap.

• Inntil 10 meter kabling fra sikringsskap til ladepunkt.
• Type B jordfeilbryter hvis denne ikke er en del av selve
laderen.
• Automatsikring tilpasset kapasitet og valgt lader.

• Kapasitet til elbil lading i distribusjonsnettet for aktuell
bolig, samt riktig type nett (de fleste IT nett kan
benyttes).
• Ved manglende lagerbeholdning hos leverandør kan
leveringstid endres.

• 2 stk gjennomboringer i trevegg (ikke klima-yttervegg).
• Dokumentasjon for installasjonen. Denne leveres
gjennom opplasting til www.boligmappa.no.
• Installasjon i alle kommuner på Nordmøre hvor NEAS
opererer.
• Leveringstid ca. 3 uker fra mottatt bestilling.
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RABATT

PÅ ELEKTRIKERTJENESTER
HOS WEST ELEKTRO VED
KJØP AV EN AV VÅRE
LADEPAKKER

HVA KOSTER DET Å
LADE I SNITT?
Se hvor mye du sparer på drivstoffkostnadene ved å kjøre el-bil.
Ved å ta utgangspunkt i hvor langt du kjører i løpet av et år kan vi sette følgende forutsetninger for utregningen:
1 kWh koster en krone, 1 liter drivstoff bensin/diesel koster 15 kr/l og forbruket her settes til 0,6 l/mil.
Forbruk for en gjennomsnittlig el-bil kjørt daglig i området Averøy–Kristiansund har forbruk 0,18 kWh/km.
Ved 20.000 km kjørelengde i året vil dette gi en årlig kostnad over strømfakturaen på kr 3.600,-. Det vil si en
gjennomsnittlig økning på kr 300,- i mnd. Samtidig sparer man 1.500,- i måneden eller 18.000,- i året på det
fossile drivstoffet som man ikke trenger å kjøpe lenger. Dermed får man en reduksjon i drivstoffkostnader på hhv
1.200,- og 14.400 i måneden og året. Tabellen viser tre ulike kjørelengder:

KM

FORBRUK kWh/KM

kWh/ÅR

KOSTNAD PER ÅR

BESPARELSE
MOT BENSINBIL

10.000

0,18 kWh

1.800 kWh

1.800 kr

7.200 kr

20.000

0,18 kWh

3.600 kWh

3.600 kr

14.400 kr

30.000

0,18 kWh

5.400 kWh

5.400

21.600 kr

ENKEL DELBETALING VIA
FAKTURA
Du kan også delbetale månedlig via strømfakturaen fra NEAS. Vi tilbyr
delbetaling over 36 måneder. Forutsetter 12 måneders bindingstid på
strømavtalen.
NEAS gir deg en enklere ladehverdag med fleksible finansieringsløsninger. Velg det som er enklest for deg!

GÅ FRAMTIDEN I MØTE MED LADESTYRING
I framtiden vil mange enheter i hjemmet være koblet til internett eller et smarthussystem. Dette gir
deg mulighet til å styre ladingen når strømmen er billigst. Strømkretsen som er koblet til laderen gir
feilmeldinger dersom noe ikke fungerer, slik at du alltid har full kontroll.

VISSTE DU AT?

TEKNISKE KRAV ELBILLADER

Våre ladere tilfredsstiller
forskriftene fra DSB.
Våre ladere passer til alle ladbare
biler, med noen få unntak.
Du kan bruke hjemmelader
til ladbar hybridbil.

Elbillader skal alltid stå på egen kurs fra sikringsskapet med tilpasset
sikring til det elektriske anleggets kapasitet og kursen skal være utstyrt
med jordfeilbryter type B. Ladeanlegget skal installeres av godkjent
el.installatør.
SIKRINGSSKAP

MODE 3
«På veggen lader»

EL. KABEL
Dimensjonert etter ønsket/
mulig effekt til lader

JORDFEILBRYTER
Med utløserstøm 30mA type B
tilpasset elektrisk anlegg (noen
produsenter har også denne
montert i selve laderen)

AUTOMATSIKRING
Tilpasset kapasitet i
elektrisk anlegg

SCHUKO-KONTAKT
Skal det lades på vanlig stikkontakt
(«Schuko») skal kursen maksimalt
ha 10 Ampere (A) sikring
CEE / EN309 KONTAKT
Det er lov til å bruke industrikontakter
med større sikringer enn 10A

HVORDAN BESTILLE?
Bestill din ladepakke på www.neas.mr.no/stroem/hjemmelading-elbil/
Kjøp av ladepakke fra NEAS forutsetter strømavtale fra oss. Mer informasjon om strømavtaler og ladepakker finner du på våre nettsider.

HAR DU SPØRSMÅL?
Hvis du har spørsmål eller andre henvendelser er vi flere
som sitter klare for å hjelpe deg på kundesenteret vårt.
Ta gjerne kontakt med oss på telefon eller e-post. Du er
også velkommen innom oss for et besøk i Industriveien 1
på Løkkemyra.

Kundesenter: 71 56 55 25
Telefontid:
Hverdager: 08.00–21.30
Lørdag: 10.00–15.00
www.neas.mr.no

