
UNIMI-1POLE®

Universell designstolpe i aluminium för EV laddboxar

Passar marknadens ledande EV laddboxfabrikat. 
Flera olika fundamentlösningar.
Montera även stolpen i t.ex garagetak.
Via ONEBLOC® kan stolpen också monteras utan
nedgrävda fundament.
Levereras i svart färg (RAL9005) men kan också lackeras i annan 
färg enligt önskemål.



Ett system med flera olika konfigurationsmöjligheter

UNIMI-1POLE® kan bestyckas helt enligt dina egna behov. 
1500mm hög basstolpe i aluminium (svart, RAL9005) som 
sedan placeras på olika fundament efter just ditt behov.
Levereras med DIN skena där plintar för kabelanslutning
och ljusstyrning placeras.

Addera montageplatta för just ditt laddboxfabrikat. 
2st montageplattor kan monteras. För vissa fabrikat 
finns ”sida vid sida” montage möjlighet vilket ger 4 
laddboxar per stolpe.

Bestycka basstolpe efter behov med takplåt
samt ljusmodul UNO alt. DUO.
På tak kan nummerskylt UNO monteras.

UNIMI-1POLE® kan vridas 90° för att passa bäst på
ditt fundament.

Basstolpe
Takplåt

”Side by side”
montageplåt

Ljusmodul UNO & DUO

Nummerskylt UNO/DUO

Montageplatta

ONEPOLE 60

Quattro adapter

Kabelhållare



Tillbehör för att bygga din stolpe

Basstolpe 1000 & 1500

Takplåt

”Side by side”
montageplåt

Ljusmodul UNO & DUO

Nummerskylt UNO/DUO

Montageplatta för respektive
fabrikat av laddbox

ONEPOLE 60

Quattro adapter

Pillar flex

Informationsskylt



Ett system med flera olika fundament

Fundament 
för ingjutning

Fundament 
nedgrävbart

Unimi fundament 
med 160mm adapter 
US27605



Kombinationer av montage av laddboxar via montageplåt

A: Montageplåt monteras direkt på stolpen, fram och baksida

B: Montageplåt monteras på side by side plåt

C: Montageplåt monteras på Quattro plåt

A A B B B C C



Unimi-1POLE® Pillar Flex

Unimi-1POLE® kan även monteras i t.ex garage på
betongpelare utan att du behöver borra i den.



ONEPOLE® monterat i tak

UNIMI-1POLE® kan även monteras i tak i t.ex
garage.
Då monteras montageplatta upp och ned. 
Upp till 4st laddboxar kan även här monteras.



ONEPOLE® och extra schuko uttag

UNIMI-1POLE® stolpen kan efter behov 
anpassas med vanligt utanpåliggande uttag 
eller timeruttag för bilvärmare. Då sätts 
dessa på någon av sidorna på stolpen.
Säkringar mm. monteras då på DIN skena
som sätts nedtill i stolpen. Lucka för
denna är standard i stolpen och lossas med 
två skruvar.
På detta sätt är inte bara stolpen en ladd-
stolpe utan får flera funktioner.

DIN-skena



UNIMI-1POLE® - möjlighet att montera flera laddboxar

Quattro montage samt 600 tak Side by side montage



UNIMI-1POLE® med ABB TERRA AC laddare



Artikelnummer

E nummer Typnummer Benämning
2480164 QW BAS STOLPE 1500

2480165 Q13YB FÖRANKRINGSRAM INGJ 160MM

2480166 Q13Y9 FUNDAMENT NEDGR 160MM

2480167 Q13YY TAKPLÅT DUO 350

2480168 Q13Z0 KABELHÅLLARE

2480169 Q2BY9 MONTAGEPLÅT 4XDIN

2480182 Q13YM MONTAGEPLÅT EVL

2480183 Q13YV MONTAGEPLÅT GLB

2480184 Q3377 MONTAGEPLÅT GTB

2480185 Q13YW MONTAGEPLÅT HALO

2480186 Q3378 MONTAGEPLÅT ONE

2480187 Q13YX MONTAGEPLÅT AURA

2480188 Q3379 MONTAGEPLÅT TERRA

2480189 Q337B MONTAGEPLÅT CS

2480190 Q13Z1 LJUSMODUL UNO LED 650LM

2480191 Q13Z2 LJUSMODUL DUO LED 650LM

2480192 Q2BYD NUMMERSKYLT UNO

2480193 Q2BYF NUMMERSKYLT DUO

E nummer Typnummer Benämning
2480378 Q2BYH Sida vid sida montageplatta

2480379 Q2BYL TAKPLÅT QUATTRO 600
Kommande Q2BYB INFORMATIONSSKYLT

Kommande Q13YF Kopplingsplint set 4+1
Kommande Q13YT Quattro montageplatta

Kommande Q13YF Kopplingsklämma
Kommande Q3384 Integrerad kabelhållare
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