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De 230V aansluitingen dienen op een minimale hoogte van
0,5 meter tot maximaal 1,5 meter boven het maaiveld te zijn

ES – Energiezuilen voor campings en

aangebracht. Per energiezuil mogen er maximaal 4

jachthavens of beurshallen.

lengte van energiezuil tot kampeer- of ligplaats mag 20 meter

( 3/16A – 230V ) aansluitingen aanwezig zijn. De maximale

zijn. De kampeerder of booteigenaar dient te beschikken dan
wel gebruik te maken van een verlengsnoer met de
specificatie H07RN-F 3G2,5 met een maximale lengte van 25
meter. MADE IN GERMANY!

Materiaal

De zuilen zijn vervaardigd uit RVS en afgewerkt in
glasparelstructuur. De zuil wordt op een vooraf geplaatst
betonnen fundament geplaatst of op een planken / steiger
constructie bij toepassing in jachthavens. De zuilen hebben
een IP54 klasse.

Kleur
 RVS – parel gestraald
Overige RAL kleuren op aanvraag

Afmetingen

Behuizing: afhankelijk van de samenstelling variërend van
Ø 140 x 700 mm tot Ø254 x 1000 mm
Kabelinvoeren: via de onderzijde van de zuil
Totale gewicht:
IP klasse: IP54, geschikt voor natte ruimtes
Verpakkingseenheid
De ES serie energiezuilen worden op klantspecificatie
samengesteld. Volgens de DIN VDE 0100-708 deel 7-708

Per stuk

normering dienen alle kampeerterreinen en jachthavens te
voldoen aan de volgende eisen:

Montage

Iedere kampeer- of ligplaats dient te beschikken over een
wereldwijd genormeerde CEE aansluiting – IEC/EN60309.

Maak gebruik van een degelijke betonnen sokkel of monteer

De 230V aansluiting dient geschikt te zijn voor minstens16A.

de zuil op een goede (hard)houten planken constructie. OCS

Echter iedere 230V aansluiting dient te zijn beveiligd met een

stelt

zekering- / aardlekautomaat 30 mA.

afmetingen.

een

tekening

beschikbaar

met

de

belangrijkste

Artikelnummer

Gerelateerde producten

Uitvoering

Artikelnummer

Serie ES - Energiezuil - 2x Schuko +
2xCEE 5/16A - 400V

77.77.082

Serie ES - Energiezuil 4x CEE 3/16A/230V
+ 1x CEE5/16A 400V

77.77.083

Bijlage

ES Serie – energiezuilen – vele optie mogelijkheden.

7702 instort en

7705 instort en

holle ruimte

holle ruimte

vloerdoos voor

vloerdoos voor

buiten en binnen

buiten en binnen

RVS vloerkanaal

