
1Strømsøyler med forrigling

med GARO Futuresmart™

CAMPING

En nytenkende kraft
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Nytt sortiment campingsøyler med 
forriglede strømuttak

Med over 30 års erfaring med utendørs strømsøyler vet vi hva som virkelig fun-
gerer i et skandinavisk klima både sommer som vinter.
Dette er enda et eksempel på hvordan vår ekspertise samt nyskapende kraft har 
ført til utviklingen av enda et GARO Futuresmart-produkt.

Kravene til strømsøyler for camping i NEK 400:2018 - 708.55.101.1 er som følger:

For å forhindre at kontaktene i en stikkontakt er spenningssatt når de er tilgjengelige, 
skal hver stikkontakt eller apparatkontakt enten:
• Være i samsvar med NEK EN 60309-2 (CEE) og være forriglet og klassifisert iht. 
             NEK EN 60309-1 avsnitt 6.1.5 eller
• Inngå som en del av et forriglet produkt i samsvar med NEK EN 60309-4, og 
             klassifisert iht. NEK EN 60309-4:2007, avsnittene 6.1.101 og 6.1
 Veiledning – utstyr skal velges slik at kapslingsgraden opprettholdes når kontakten 
  er i bruk.

På denne modellen er uttakene tilgjengelige, og derav med forrigling.
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Sikkert
Hvert uttak er sikret med kombiautomat. 2pol 
30mA.
Vi kan levere innsatser med kombiautomat 6-10-
13-16 Amp. Standardmodellen er med 16Amp.

Kvalitet som varer
GARO campingsøyler leveres med IPX4 som 
standard. Selve strømsøylen er laget i eloksert 
aluminium, som tåler 
det nordiske klima på beste måte.

Monteringsvennlighet
Rikelig med plass i en monteringsvennlig høyde.
Koblingsklemmer for Al/Cu 2,5-50mm² inn/ut med-

Enkelt
Den enkleste og mest kostnadseffektive måten for 
forbruksavregning er strømmålere med manuell 
avlesning, der forbruket avleses direkte på selve 
måleren.
GARO bruker kun målerne som er MID godkjente. 
Målerne er enkle å avlese da det er lys i display-
et og tydelige tall. Målerne er med pulsutgang, 
forberedt for fjernavlesning.

Trygghet
De forriglede låsbare strømuttakene er strømløse 
inntil plugg settes inn i uttaket, og strømbryter 
settes i ON posisjon.
Det er da ikke mulig å sette på strøm i uttaket ved 
at dette er utstyrt med en mekanisk sperre som 
låser bryteren inntil man setter inn pluggen i 
stikkontakten.
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Vi leverer komplette 
ferdigbygde strømsøyler 
etter din spesifikasjon.
 
Vi har også løsninger for  
betaling via APP og 
betalingsautomat.
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GARO skreddersyr og leverer strømsøyler  
med forriglede uttak i forskjellige størrelser.  

Camping / bobilparkering standard variant: 
16Amp 1fase 230V rundstift med forrigling 1 til 4 uttak pr søyle.  
 
Alternative 3fase varianter: 
16Amp 3fase 230V rundstift med forrigling 1 til 4 uttak pr søyle.  
16Amp 3fase 400V rundstift med forrigling 1 til 4 uttak pr søyle.  
32Amp 3fase 230V rundstift med forrigling 1 til 4 uttak pr søyle.  
32Amp 3fase 400V rundstift med forrigling 1 til 4 uttak pr søyle. 

De forskjellige variantene uttak kan mikses på en og samme stolpe. 

Leveres med 1fas eller 3faset kombiautomater for hvert uttak. 

Kan leveres med strømmålere til alle uttak. 

LS4 Castra kan også leveres med Type2 Mode3 uttak for lading  

av elbil.

Rask og enkel behandlingsprosess fra  
tilbud til leveranse.
Våre kompetente selgere snakker gjerne med deg. 
Det er bare å slå på tråden og beskrive behovet for oss,  
så diskuterer vi sammen hva den optimale løsningen er  
for det aktuelle prosjekt.  
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KOMBISTOLPE CAMPING - ELBILLADING

LS4 Castra med kombinert strømuttak for 
camping og lading av elbil med lastbalansering.

Med økende salg av elbiler melder også behovet seg for å kunne lade elbilen 
på campingplassene på en trygg og enkel måte.

Med LS4 Castra løses dette ved å fordele tilgjengelig effekt mellom 
campingvognen og elbilen uten at sikringen løser ut. 
Strømmen deles mellom CEE campinguttaket og Type 2 uttaket og
sikringen er på 16A.
 
Ladestasjonen ivaretar også sikkerheten ved eventuelle DC feilstrømmer.  
Type 2 uttaket sikrer trygg lading av elbilen, da denne er spesielt utviklet 
til dette formålet, og man unngår lading via schuko og skjøteledninger.

Sikringer og målere er plassert på utsiden 
av stolpen under et låsbart lokk.
Dette gjør det enkelt å slå på strømmen 
igjen for brukeren om kombiautomaten 
har løst ut.
Det er også enkelt å lese av strømforbruket 
i displayet på måleren.



9



10

Fordeler for fremtiden
Med GARO campingssøyler kan man enkelt foreta service og vedli-
kehold om dette skulle være nødvendig. Med en robust strømsøyle i 
eloksert værbestandig aluminium får man en søyle som er beregnet 
for å vare lenge i et nordisk klima.

Rikelig med plass 
for tilkobling inn og 
ut for videremating.

Jordfundament leveres 
separat, så grunnarbeidet 
kan ferdigstilles før 
strømsøylene monteres.

Heldekkende
avdekking for
usakkyndig
betjening.
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H= 60 cmH= 60 cm
B= 35 cmB= 35 cm
D= 15 cmD= 15 cm

Hull i toppen for kabel- Hull i toppen for kabel- 

gjennomføring inn i stolpen.gjennomføring inn i stolpen.

MarknivåMarknivå



En nytenkende kraft

Vi er GARO
Vi er Futuresmart
GARO Futuresmart står for innovasjon og utvikling av fremtidsrettede produkter.

Produkter som sikrer energisparing, smartere kontroll og som er enkle å bruke.

GARO Futuresmart vil kontinuerlig utvikle seg gjennom nye produkter,

opplæring, sertifiseringer, bærekraftige løsninger, brukertilfredshet,

service osv. Målet er alltid å gjøre ting enklere, bedre og smartere, for en tryggere

og mer bærekraftig fremtid.

GARO AS, Sankt Hallvards vei 3, 3414 LIERSTRANDA, T: 32 89 64 50 www.garo.no


