Sommerkampanje
Kampanjeperiode 12.05. –12.08.2022

Flere gode grunner til å oppdatere sikringsskapet
• Usikker på om sikringsskapet tåler det
strømforbruket du har i dag?
• Har du kjøpt en eldre bolig eller hytte?
• Tenker du kanskje å renovere kjøkkenet
eller badet?
• Tenker du å kjøpe deg elbil?
• Skal du innrede hybel for utleie?

12 000,-*
inkl. mva.

* Pris inkluderer inntil 7 kurser, pris utover 7 kurser kr 1000,- pr kurs
* Ved bytte av selve skapet tillegg kr 2000,-

Har du et eldre sikringsskap hvor det er unødvendig å bytte hele skapet,
er det mange fine oppgraderingsløsninger.

.

En oppgradering fra oss innebærer at vi bytter ut de gamle sikringene og setter inn ny ramme med
moderne jordfeilautomatsikringer, overspenningsvern og overbelastningsvern (hovedsikring). Utseende
inne i skapet blir oppgradert, og vil være tilsvarende en ny installasjon. Oppgraderingen sikrer boligen din
mot farlig varmegang, og overbelastning av gamle ledninger som kunne ha ført til brann i din bolig.

Ta kontakt for gratis befaring

Effektivt, korrekt og tilpasset!

Telefon: 629 74 149
Ring eller stikk oss innom i Sanitetens hus, U-etg. Østsida 30, 2133 Gardvik - så finner tid for en nærmere prat.

Pakkepris på Elbillader
Utviklingen innen hjemmeladere går raskt, og de nyeste smartladerne lader i dag 10 ganger raskere enn
en ordinær strømkontakt. Det viktigste med en hjemmelader er ikke alltid tempo på lading, men
muligheten til å justere effekten på ladingen etter tid på døgnet, strømforbruket generelt i boligen og
ikke minst, strømprisen. I løpet av en natt vil du alltid ha 100 % fulladet bil.
Easee Home er intelligent og tilpasser seg
alle elbiler, strømstyrker og strømnett.
Laderoboten vil automatisk oppdage om
bilen støtter 3-fase eller ikke. Du trenger
ikke å tenke på tekniske spesifikasjoner –
laderoboten tilpasser seg alltid bilens behov,
og håndterer å lade flere biler med ulike
behov samtidig.

14 500,-*
inkl. mva.

Inkluderer:
• Ladekontakt: Type 2
•

Ladeeffekt: 1,4 – 22 kW

•

IP54-sertifisert – vannavstøtende

•

Kan styres gjennom en app

•

Innebygd energimåler

•

Lastbalanse mellom opptil 3
ladere

NB! Billaderen krever plass i sikringsskapet til ny kurs, og
overspenningsvern hvis du ikke har det fra før, samt
kapasitet på det elektriske anlegget.

* Overspenningsvern ferdig montert ved kjøp av elbillader

1 500,-

•

Laget for hjemmebruk

•

Lademodus 3

•

Forberedt for Tibber

•

Inntil 15 mtr. kabel

•

Automatsikring inntil 32A

•

Ferdig installert

inkl. mva.

El-kontroll

Easee Equalizer

Vi bruker det elektriske anlegget i
boligene våre 24 timer i døgnet. En
kontroll av tilstanden på el-anlegget ditt
er derfor veldig fornuftig.

Et lite og smart produkt
kobles til sikringsskapet og kommuniserer med
laderoboten(e). Å lade elbiler krever mye energi.
Easee Equalizer lar deg bruke all tilgjengelig strøm
for smart lading, ved å hele tiden balansere
tilgjengelig energi. Slik unngår du også at
sikringen ryker fordi belastningen blir for stor.
Med Easee Equalizer kan du lade smartere,
tryggere og raskere, og legge til rette for flere
ladere på samme anlegg.

Vi kan gjennomføre en el-kontroll for å
sikre at det elektriske anlegget i boligen
din er trygt. Kontrollen utføres av våre
ansatte med spesiell sertifisering.

2 800,-2 800,inkl. mva.
inkl. mva.
Telefon: 629 74 149
Følg oss på

Noen ganger trengs elektriker for å koble opp,
men ikke alltid. Ta kontakt med oss så finner

vi ut hva som gjelder for ditt anlegg.

post@odalelektro.no

Smartere
strømstyring
Pris uten montering

1 500,-

inkl. mva.
Pris ferdig montert og
idriftsatt ved kjøp
sammen med elbillader

2 200,inkl. mva.

www.odalelektro.no

