
Tallykey T4 er en brugervenlig forsyningsstander med mulighed for el og vand til havne og 
marinaer. Den elegant designede el-stander er robust, og har flere anvendelsesmuligheder. 
Søjlen har bl.a. dæmpet belysning, så dine gæster kan orientere sig samtidig med, at den 
energivenlige LED-lampe i toppen skaber hygge på moler og på havnen. Samtidig er T4, der 
overholder samtlige EU-standarder, vedligeholdelsesfri, hvilket sikrer en problemfri daglig 
brug mange år ud i fremtiden. Søjlen fås i en række veludførte modeller, og tilbyder – udover 
levering af el, vand og lys til dine gæster også mulighed for fjernstyring og aflæsning af strøm 
gennem vores administrative systemer Tallyweb og TallyBee. Den kan også fås blot som 
belysning i havneområdet, når mørket bryder frem. Sikkerhed og brugervenlighed er i top.
T4 forsyningssøjlens individuelle relæer, målere og fælles kodetastatur med berøringsfri 
kortlæser er sikkert placeret bag en stormsikret og selvlukkende frontlåge. Panelet er nemt 
og enkelt, og el-standeren kan altid udstyres, kombineres og udbygges efter behov og ønsker. 

Kvalitet der kan overleve mange års udendørs brug 
Alle Tallykey forsyningssøjler er udviklet og produceret på egen fabrik i Danmark, hvor vores 
dygtige medarbejdere kun anvender robuste og langtidsholdbare kvalitetsmaterialer. Alle 
vores produkter lever op til alle relevante standarder og myndighedskrav til anlæg af denne 
type. Selve søjlen er udført i anodiseret aluminium, mens bolte, aksler og skruer er  
produceret i syrefast stål. Det betyder minimal vedligeholdelse for dig samtidig med, at du 
altid kan byde dine gæster velkommen til en marina i smukke omgivelser. 

Læs mere om T4 på tallykey.dk
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BRUGERVENLIG FORSYNINGSSØJLE  
DESIGNET TIL DET MODERNE  
SEJLER- OG CAMPER-LIV  T4



Søjlen fås i 106,5cm og 126cm højde (brede 24x24cm) og er udført i anodiseret aluminium og slagfast plast med LED lampe på 7 eller 11 Watt. Søjlen 
kan monteres direkte i f. eks en træbro med kraftige bolte ellers monteres på en nedgravning sokkel for at søjlen står stabilt. Bemærk det er muligt 
at hæve vandskottet i søjlen for at udgå kortslutning. Søjlen/stik fås som IP 44 og 67.
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INFORMATION OM T4-SØJLEN:

Strømudtag: 
Søjlen fås med 1-4 udtag. 
Max 63A (3 faset).

Vand: Søjlen er forberedt til 2  
vandudtag. Max 5 bar. Der er 
mulighed for ret og vinklet i 1/2 
og 3/4. 

Tallyweb: En radio med indbygget 
betjeningspanel på søjlen gør det 
muligt at tænde/slukke for strøm 
og vand med individuel kode.  

TallyBee: Via radiosignal er 
det muligt at tænde/slukke og 
aflæse strømforbruget på søjlen 
fra PC. 

TILBEHØR TIL T4-SØJLEN:

Forhøjer – 50 cm Slangeholder fås i plast eller aluminium Låsebeslag til strømudtag

Afløbsflise til campingpladsen Cover til beskyttelse om vinteren Kabelholder til at beskytte stik 

Nedgravningssokkel Vandslange 25-50 meter Skumringsrelæ (automatisk tænd/sluk)


