Til andelseiere i Brl Hundvåg Ring 1
Det er nå mulig å få satt opp lader til elbil i garasjen. Infrastrukturen er lagt opp
til at alle som vil skal kunne få lade. For å få dette til så måtte vi gå for et
balansert ladesystem for elbil. Vi kan ikke ha ladesystem som for en vanlig
bolig. Dette er et litt dyrere system enn det som er montert i en vanlig enebolig
hvor ladestasjonen går med egen sikringskurs ut fra sikringsskapet og
strømmen som blir forbrukt blir målt av eneboligens allerede installerte
strømmåler.
Vi er 233 boenheter som skal dele på den kapasiteten som er og må derfor ha
ladesystem som kommuniserer direkte med den lastfordeler som er montert i
hver tavle. I tillegg så er dette et ladesystem som ivaretar hele spekteret av
elbiler. Alt fra de små og helt opp til de store som krever mye effekt. Dette gjør
at kostnaden pr. ladepunkt kommer på 25000,-. Dette er den eneste løsningen
som ivaretar det slik at alle parkeringsplassene i garasjen får mulighet til å ha
ladestasjon. Finansiering er også mulig. Beboer blir eier av ladestasjonen og må
stå for vedlikehold av den.
Inne i 25000,- ligger montering av ladestasjon, bakplate, kabling fra hovedkabel
midt i taket og RFID brikke som identifiserer deg som forbruker ved lading. Det
følger ikke med ladekabel, kun uttak på ladeboksen. Dette fordi det er mange
forskjellige typer tilkoblinger på elbiler.
Hvis en ønsker å få montert opp ladestasjon så søker en styret om det og så
blir det en avtale mellom beboer og Brl. Faktura blir sendt direkte fra Sandnes
Automasjon og installasjon som er det elektro firmaet vi har rammeavtale
med. Strømforbruket blir fakturert via Fortum på egen regning.
Ta kontakt med Trond Conrad Kolstø i Sandnes Automasjon og Installasjon på
telefon 48128622 for mer spørsmål og bestilling.
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