
VI FORSYNER DEN GRØNNE OMSTILLINGEN
NOEN SER BARE EN KABEL

Scankabs eWALL®-ladesystem er et innova-
tivt system som det er lett å montere. Ved 
å bruke en flatkabel som tilførsel er det en 
enklere og billigere løsning enn en tradisjonell 
installasjon. Flatkabelen kan monteres rett på 
vegg med enkle beslag.

Enkel kabling og montering med  
Scankab eWALL® gir besparelser

”Våre montører er veldig glade for å jobbe med 
Scankabs eWALL-system. Kabelen og kompo-
nentenes utforming sikrer at vi ikke kan montere 
komponentene feil.

Vi oppnår faktisk en besparelse på ca. 70% i både 
montasjetid og besparelse på utgifter til kabel, fordi 
vi slipper å trekke en ny kabel hver gang vi skal ut-
vide systemet. Vi kan bare koble oss på flatkabelen 
der det er behov.

70% er altså besparelsen, det gir god økonomi”  
sier Jan Daville, direktør for GodEnergi.

MERE ENN BARE MINSTEKRAVET 

eWALL®-ladesystem er halogenfritt og leveres i 
CPR-brannklasse B2ca, som er den høyeste brann-
klassen. I tillegg til den enkle kablingen og betyde-
lige besparelsen sammenlignet med tradisjonell in-
stallasjon, så oppnår du også et system som er langt 
bedre enn minimumskravet for brannsikkerhet.   

”Det handler om å forberede infrastrukturen 
for lading av el-kjøretøy best mulig. Samtidig 
ønsker mange av våre kunder et ladesystem 
som er enkelt å installere og som er skalerbart 
og fleksibelt for deres kunder.  

Det får de med eWALL. Man kan kjapt utvide 
systemet i takt med at brukerens behov en-
drer seg. Du kobler bare til flere ladestasjoner 
på flatkabelen med en tilkoblingsmodul”.

Søren Porse
Country Manager, Scankab Cables

Kundene merker en stor forskjell

eWALL® SCANKAB LADESYSTEM

Det intelligente systemet justerer og fordeler 
effekten i forhold til det antallet elbiler som er 
koblet til. På den måten støtter eWALL®- 
systemet også leverandørens overvåknings-
funksjon i ladestasjonene.
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bruk med akkurat det innholdet som er relevant.

MANGE FORDELER VED ET  
SAMARBEID MED SCANKAB 
• Høy leveringssikkerhet

• Rask levering fra lager i Norge

• Gode kvalitetsprodukter

• Personlig service

• Bredt sortiment

Les mere om alle fordelen med vårt fleksible   
eWALL®-system på www.scankab.no/eWALL. 

Scankab lagerfører et komplett bus-system til 
elbilladere. 

Systemet gjør det mulig å koble til flere smartla-
dere på den samme tilførselskabelen, en flatkabel 
av typen eWALL®, ved hjelp av tilkoblingsmoduler 
(Feed-in and Tap-Off). 

 Det gir deg mulighet for å spare på installasjons-
omkostningene, da vår eWALL® flatkabel kan 
forsyne flere smarte ladestasjoner og kan bygges 
ut etter behov.

BESTILL eWALL®-SYSTEMET DIREKTE HOS SCANKAB CABLES


