
Her er noen som har valgt ladeløsning fra DEFA:

Kartleggingsskjema ladeanlegg:

BORETTSLAG/ANLEGGSEIER:

ADRESSE:

KONTAKTPERSON:

TLF/MAIL:

1. Hvor mange parkeringsplasser har dere totalt?

2. Hvor mange er inne (der ladestasjonen kan vegghenges)?

3. Hvor mange er ute (vegg/eller frittstående)?

4. Hvor mange har behov for ladestasjon i dag?

5. Hvor mange har tenkt å kjøpe ladbar bil de neste 12 mnd?

6. Hvor langt kjører beboerne daglig i snitt?

7. Er det noen beboere som har behov for mye strøm?

8. Er det mulig å samle elbilplassene nærmere sikringskapet?

9. Er det 230V (IT)- eller TN-400V (nett)-anlegg?

10. Hvor stor er hovedsikringen på gårdsanlegget?

11. Hvor mye strøm kan dedikeres som egen kurs til lading?

12. Ønsker vi forbruk målt i kWt / tid / fast mnd. pris?

13. Skal det være ladepunkter tilgjengelig for besøkende?

14. Ønsker vi administrasjonsfritt betalingssystem?

15. Ønsker vi kontroll på strømforbruk og tilstand i anlegget?

16. Ønsker vi at installatør får beskjed direkte hvis noe er galt med anlegget?

17. Finnes det noen støtteordninger for å etablere slike anlegg i vårt distrikt? 
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