
Stolpe til montering af 
Clever-ladeboks

Din manual til installation af stolpen

Tak for dit køb af stolpen til montering af Clevers ladeboks. Det er 
vigtigt, at du følger disse instruktioner nøje, ellers kan du risikere, 
at vores elektriker ikke kan installere ladeboksen under sit besøg. 
Overhold derfor de forskellige dybdemål, og sørg for, at  stolpen  
står stabilt, i vater, og at betonen er hærdet, inden elektrikeren 
kommer for at installere ladeboksen.

Sådan installerer  
du stolpen

 Pakken med stolpen indeholder
• 1 x stolpe (2 m)
•  1 x plastrør (1 m)
•  Skruer til montage af ladeboksen  

(gem disse til elektrikerens besøg)

 Dette skal du bruge
• Spade
• Vaterpas
• Tommestok/målebånd
• Beton, fx stolpebeton
• Brædder/lister til stabilisering

  Følg de syv trin og se den samlede  
installationsoversigt på bagsiden
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1  Grav et 80 cm dybt hul, der hvor stolpen skal stå

Installationen består af syv trin
Se alle dybdemål på bagsiden af denne manual

2  Grav en rende fra dit hus til det gravede hul, som stolpen  
skal stå i  
Start renden ud for det rum, din eltavle sidder i.  
Renden skal være minimum 35 cm dyb og 15 cm bred.  
På den sidste meter inden det gravede hul skal renden  
dog gå fra 35 cm til 50 cm dybde.

3  Sæt stolpen ned i hullet  
Drej stolpen, så monteringspladen i toppen vender i den 
retning, du vil have ladeboksen monteret. 

4  Før plastrørets ene ende ind i kabelåbningen på stolpen  
og 5 cm opad i stolpen  
Resten lægger du løst i den gravede rende, så elektrikeren 
kan bruge det under sit besøg.

5  Fyld beton i hullet til kabelåbningen er dækket  
Der må ikke komme beton ind i kabelåbningen.  
Brug eventuelt stolpebeton, der er lettere at håndtere.

6  Sørg for, at stolpen står i vater  
Stabiliser stolpen, mens betonen hærder (typisk 24 timer). 
Brug fx brædder.

7  Når betonen er hærdet: Fyld jord i hullet, og stamp jorden 
grundigt  
Stolpen skal stå stabilt og ikke rokke. Tildæk ikke den ende  
af plastrøret, der ligger i renden.
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