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Hvordan fungerer en standardinstallasjon?

1. Velg installasjonspakken. Hvis du trenger litt veiledning, kan du gå til nettsiden vår
og svar på noen enkle spørsmål for å finne installasjonspakken som passer best
for dine behov.

2. Legg pakken i handlekurven sammen med laderen du liker best. I
betalingsprosessen vil vi be deg om all nødvendig informasjon som adresse,
kontaktinformasjon osv. Teamet vårt vil kontakte deg innen de neste 48
arbeidstimene for å bekrefte installasjonen og sende deg en
forhåndsinstallasjonsundersøkelse.

3. Vår sertifiserte installatør vil kontakte deg for å besøke deg for å utføre
installasjonen. Før installasjonen kan de også kontakte deg direkte for å be om
tilleggsinformasjon om hjemmet ditt og installasjonen.

Hva inkluderer en standardinstallasjon?

Alle våre installasjonspakker er basert på en installasjon utført under normale og vanlige
forhold, inkludert følgende:

● Montering av en Wallbox-lader på mur- eller gipsvegg, eller på annen passende
permanent struktur

● Levering av nødvendig lengde på passende elektrisk kabel, i henhold til
installasjonspakken

● Montering og testing av alle elektriske tilkoblinger og beskyttelser som kreves for
laderen:

○ Type C MCB levering og installasjon
○ Type A RCD levering og installasjon

● Boring av 2 passende hull i trevegger
● Levering av småmateriell og festeutstyr
● All tilhørende arbeidskraft
● Testing av lader og elektrisk installasjon.
● Idriftsetting og oppstart av lader
● Wi-Fi-tilkobling og appkonfigurasjon
● Reis innen 50 km
● Dokumentasjon

Men følgende er ikke inkludert:

● Registrering av ny måler/forsyning eller parkering utenfor bygget eller huset.
● Tilpasning av installasjonen til å samsvare med gjeldende forskrifter (eldre

ikke-standardiserte installasjoner uten nøytral eller jording osv.)
● Alle typer sivile eller grunnarbeider (grøfter, kanaler osv.) eller tilhørende

kanalføringer/ledninger.
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● Mur-, malings- eller rørleggerarbeid.
● Power Boost-installasjon
● Enhver annen gjenstand eller arbeid som ikke er spesifisert.

Det er viktig å merke seg at under ingen omstendigheter er noen form for oppussing eller
konstruksjonsarbeid er inkludert for å lette installasjonen. I tilfelle det er nødvendig, vil dette
bli oppgitt separat fra den første installasjonspakken som er bestilt.

Trenger jeg tillatelse for å utføre installasjonene?

Hvis du bor på en privat eiendom, trenger du ikke tillatelse med mindre du ikke er eier av
eiendommen.

På delte eller felles parkeringsplasser (dvs. leiligheter) trenger du tillatelse fra
eiendomseieren, og du må varsle andre leietakere om installasjonen.

Hvordan vet jeg hvilken installasjonspakke jeg trenger?

Få tilgang til vår nettassistent på nettsiden, hvor vi gjerne gir deg råd slik at du finner pakken
som passer best for dine behov. Finn den under Installer Wallbox-delen på nettsiden vår.

Hva skjer hvis pakken jeg kjøpte ikke er den jeg virkelig trenger?

Hvis du trenger en pakke som ikke er den du kjøpte, vil Wallbox kontakte deg for å avtale
tilsvarende refusjon eller betaling av differansen, slik at installatøren kan fortsette med
installasjonen.

Må jeg gjøre noe før installatøren kommer?

Du trenger bare å rydde i området du vil ha laderen installert og veien som fører til
forbrukerenheten din.

Må jeg delta på installasjonen?

Du må være tilgjengelig for installatørene ettersom de kan stille deg noen spørsmål under
installasjonsprosessen.

I tillegg, etter at installasjonen av laderen er fullført, vil de veilede deg gjennom prosessen
med å sette den opp, vise deg hvordan du utfører den første ladingen (hvis et kjøretøy er
tilgjengelig), planlegge en ladeøkt og hjelpe deg med å registrere deg i
MyWallbox-applikasjonen.
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Hva bør jeg vite etter at installasjonen har funnet sted?

Hvis du har spørsmål eller problemer med laderen eller installasjonen av den, kan du
kontakte vår kundestøtte og kundeservice på service@wallbox.com.

Hvor lang tid tar det å installere laderen min?

Våre standardinstallasjonspakker inkluderer 4 timer for pakken på opptil 10 meter, 5 timer
for pakken på opptil 20 meter og 8 timer for pakken på 40 meter.

Hvor lang tid tar det å ha laderen min installert etter at jeg har kjøpt den?

Når laderen og installasjonen er kjøpt, innen en maksimal periode på 14 dager (eller i
henhold til dine preferanser), vil du få den beste ladeopplevelsen.

Hvordan måler du avstanden?

For eneboliger: Avstanden er fra strømnettet eller forbrukerenheten til parkeringsplassen.

I leiligheter er avstanden fra forbrukerenheten til parkeringsplassen, inkludert avstand
mellom høyder (gjennomsnittlig høyde pr etasje er 3 meter).

Hvordan vet jeg om installasjonen er enfase eller trefase?

I eneboliger er installasjonen normalt enfaset, men i store boliger med svømmebasseng,
badstue, drivhus, klimaanlegg osv. er det mulig å ha trefase.

For leiligheter er disse nesten alltid enfasede. De vil sjelden være trefase installasjoner. For
kontorbygg er imidlertid det vanligste trefase installasjoner.

Men hvis du er i et IT-installasjonssystem kan du ikke installere en trefaselader. I dette
tilfellet installerer vi kun en enfaselader.

Hvem bør jeg kontakte hvis jeg er i tvil om installasjonen?

Du kan sende en e-post til installations.no@wallbox.com
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