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1. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

1.1 Terminologia de segurança

Textos de Perigo fornecem informações
importantes para evitar situações com
uma elevada probabilidade de provocar
anomalias, danos, ferimentos graves ou
morte.
Textos de Aviso fornecem informações
importantes para evitar situações com
uma probabilidade significativa de
provocar anomalias, danos, ferimentos ou
morte.
Textos de Cuidado fornecem informações
importantes para evitar situações que
podem causar algum nível de anomalia,
danos ou ferimentos.

1.2 Precauções

O instalador deve utilizar calçado de
proteção durante a instalação.

O instalador é responsável por verificar
o subsolo da área de instalação
(subterrânea) quanto à presença de cabos,
tubos, etc.
A coluna deve ser montada em cimento,
nivelada com o solo, de acordo com
os regulamentos. Não é permitida a
montagem em pisos macios ou de
qualquer outra forma que não a indicada.
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2. FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
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# Descrição Quantidade
1 Coluna eNovates x1

2 Nível de bolha x1

3 Régua dobrável x1

4 Chave de fendas Torx T25 x1

5 Chave de fendas PH2 x1

Necessário apenas no caso de instalação em piso macio:

6 Escora x1

7 Pá x1

8 Cimento 75 kg

9 Balde de água 10 l

10 Cuba misturadora grande x1

11 Misturador x1

12 Broca 10 mm x1

13 Furadeira x1

3. INSTALAÇÃO DA COLUNA
A base da coluna pode ser fixa a uma escora que se encontra
enterrada no chão.

Nota: A coluna foi concebida para proporcionar uma altura de
montagem padronizada para o carregador, quando fixa a uma
escora subterrânea e montada no chão. Não modifique a altura
da coluna através de peças de ligação adicionais ou outras
modificações.

Pondere cuidadosamente o local onde a estação de carregamento
será criada e como será necessário orientar a(s) unidade(s) do
carregador. A escora será colocada no chão e a coluna será montada
na escora, alinhada com os orifícios no poste da escora. Tenha isto
em consideração ao ponderar a orientação final pretendida da(s)
unidade(s) do carregador.

Certifique-se de que o cabo de alimentação e o cabo Ethernet já se
encontram disponíveis (dois cabos de cada quando é utilizada uma
coluna dupla) e que os cabos conseguirão chegar até ao topo da
coluna a partir de baixo, na posição em que a coluna será colocada.
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Para mais detalhes, consulte o manual de instalação principal do seu
produto.

3.1 Fixação da escora

1) Cave um buraco para a escora de chão com aprox. 50 cm de
profundidade e 30 x 40 cm de largura.

Evite cavar mais fundo do que o necessário, visto que tal fará com
que o solo fique mais solto. Após alguns anos, a estabilidade da
montagem no chão pode diminuir caso o solo esteja demasiado
solto.

Podem haver objetos no chão, os quais
pode pretender evitar. Verifique a
presença de objetos subterrâneos antes
de começar a cavar.

2) Certifique-se de que os cabos subterrâneos necessários conduzem
ao buraco criado e sobressaem deste. Os cabos devem ser
envolvidos por uma bainha flexível protetora na área onde será
vertido o cimento. Os cabos devem conseguir chegar até à
unidade do carregador e serem ligados à unidade do carregador
quanto a escora e a coluna estão colocadas.
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3) Monte a escora.

1

4 5 6

2 3

4) Passe os cabos através do eixo central da escora até ficarem
salientes e posicione a escora no buraco. Certifique-se de que a
escora está nivelada e que a coluna pode ser fixa à ranhura do
poste ao nível da superfície.

5) Verta cimento para fixar a escora. Deixe o cimento endurecer. Se
necessário, acrescente uma camada de solo sobre o cimento já
endurecido e pise bem o solo até ficar nivelado.

6) Passe os cabos a partir da escora e através do interior da coluna,
saindo pela abertura no fundo do suporte da coluna. De seguida,
coloque a coluna sobre a ranhura do poste da escora.
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7) Certifique-se de que o suporte da coluna está virado para o lado
que pretende. Quando estiver na posição correta, fixe a coluna à
ranhura da escora com 3 parafusos.
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4. MONTAGEM DA COLUNA
O procedimento de montagem é composto por alguns passos:

1. Fixe o bloqueio do cabo à coluna.

2. Encaixe o carregador na coluna, deslizando.

3. Fixe o carregador à coluna.

4. Ligue os cabos.

5. Coloque e fixe a cobertura.

6. Coloque e fixe a tampa da tomada.

7. Se necessário, colocar um adesivo C.
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4.1 Fixe o bloqueio do cabo à coluna.

1) Certifique-se de que o componente da ponte é removido do
bloqueio do cabo incluído na caixa do carregador. Encaixe o
bloqueio do cabo no fundo do suporte da coluna. Oriente o
bloqueio do cabo de forma que os cabos possam passar dos
orifícios circulares no canto inferior do suporte da coluna, através
do bloqueio do cabo e em direção à unidade do carregador, assim
que a unidade do carregador for colocada.
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2) Use os 2 parafusos M5x16 fornecidos (torque 1.2Nm) para fixar o
bloqueio do cabo no fundo do suporte da coluna.

4.2 Os passos seguintes no procedimento de
montagem

Consulte o passo “Encaixe o carregador no suporte de parede,
deslizando” no capítulo Montagem na parede do manual do produto
para realizar os passos seguintes do procedimento de montagem. Os
princípios que se aplicam ao suporte de parede no manual do produto
a partir deste passo também se podem aplicar ao suporte da coluna.
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