
inkl. mva og installasjon

eRange® 
fra 

kr 15 950,-
inkl. mva og installasjon

Få mer ut av
bilkjøpet! 
Kjøp ladestasjon,
ferdig installert



• DEFA leverer markedets bestselgende ladestasjoner, som er kåret til 
testvinner av tyske ADAC pga. sikkerhet, brukervennlighet og pålitelighet.

• eRange® kommer i ulike versjoner for å møte dine behov: Enkel, dobbel eller 
smart.  

• eRange® ladestasjoner er driftssikre og har avanserte sikkerhetsfunksjoner 
som beskytter bruker, utstyr og bilen, blant annet ved å skru av strømmen 
ved evt. feil. 

• Våre ladeløsninger kan skreddersys til ditt ladebehov og tilgjengelige strøm. 
Sjekk om du har 230V eller 400V tilgjengelig.

• Husk at dersom du bor i borettslag, sameie eller tilsvarende er det nødvendig 
med tillatelse fra styret før bestilling. 

• Med en bruker på Cloudcharge-appen får du enkelt tilgang til vårt nettverk av 
ladestasjoner i Norge og Europa.

Bestill ladestasjon nå, og lad raskt og trygt hjemme!

homeCLU - mer strøm til lading av elbil hjemme
Mange lurer på om de har nok strøm til lading av elbil hjemme. Med homeCLU 
optimaliseres utnyttelsen av den tilgjengelige strømkapasiteten. homeCLU 
måler hvor mye strøm du bruker i huset, og tildeler tilgjengelig kapasitet direkte 
til ladestasjonen. Les mer om dette på defa.com. 



eRange® Uno ladestasjon som dekker alle grunnleggende behov

1xType 2-kabel 1xType 2-uttak Amp Fase kW Inkludert Pris

16A 1F 3,6kW DC-RCM 15 950,-
32A 1F 7,2kW DC-RCM 19 900,- *

Inkl. mva. Ferdig montert på vegg inkl. 10 m kabel fra sikringskap.

homeCLU
For deg som ønsker å lade raskere med tilgjengelig strøm

 

Inkl. mva. Ferdig montert av autorisert 

installatør. Ikke nødvending ved kjøp av 

eRange IQ
       5 900,-

 

*Kapasitetsvurdering: Vurdering av kundens elektriske anlegg og nødvendig godkjennelse fra lokal 
netteier. 32A 7,2kW betinger godkjennelse fra lokal netteier. Vi anbefaler at dette sjekkes i forkant 
av kjøpet. 

eRange® IQ ladestasjon med smart styring og kontroll via mobil

Type 2-uttak Amp Fase kW Inkludert Pris

32A 1F 7,2kW
DC-RCM 
m/RFID 23 500,- *

RFID-kort medfølger. 

Inkl. mva. Ferdig montert på vegg inkl. 10 m kabel fra sikringskap.

eRange® Duo om du ønsker å kunne lade to biler samtidig

2xType 2-uttak Amp Fase kW Inkludert Pris

32A 1F
2x3,6kW 
1x7,2kW

DC-RCM
m/RFID 33 750,- *

5 stk RFID kort medfølger.

Inkl. mva. Ferdig montert på vegg inkl. 10 m kabel fra sikringskap.



Vi tar hånd om bestilling og installasjon: 
• Bestilles via din bilforhandler.

• Varene sendes direkte til autorisert installatør.

• Installatøren monterer ladestasjonen i henhold til forskrift.

• Installatøren kontrollerer installasjonen og utarbeider samsvarserklæring.

• Produktgarantien er 3 år fra installasjonstidspunktet. (1 år på slitedeler 
som fast kabel og ladestøpsel). 
 
NB: Alle tilleggskostnader utover standard installasjon blir fakturert direkte 
fra installasjonspartner til sluttkunde.  

Bestill nå, så er alt klart til du får bilen! 

defa.com

Direkte hjem
enkelt og greit

• Godkjent ladestasjon for elbiler i henhold til NEK61851-1 og NEK 400:2018**

• Ladesystem Mode 3 

• Ladestasjon med fast kabel Type 2 eller Type 2-uttak

• Forsyning: 230V, 1-fase – 20A sikring eller 32A** sikring

• Ladeeffekt fra 3,6kW

• Jordfeilvern med DC-beskyttelse intregrert i ladestasjonen

• 10 meter kabel fra sikringskap

• Reise for installatør inntil 50 km tur/retur

• Ett oppmøte og inntil 3 timer (eRange IQ inntil 4 timer) elektrikerarbeid

• Installasjon og dokumentasjon

**Krav NEK400:2018. Dersom det ikke er installert overspenningsvern i installasjonen må dette 
installeres sammen med ladestasjon. Pris fra kr. 2000 til kr. 5000, avhenger av anlegget.

Tilbudet inneholder 

DEFA ordrekontor: 32 06 77 00. 
Epost: services@defa.com

                  M
ed forbehold om

 skrivefeil                                                                                 


