
T4 

Elegant og allsidig aluminiumssøyle 
med mange muligheter...



Tallykey T4 er den enkle, tidløse og brukervennlige forsy-
ningsløsning til strøm og vann på marinaer og  havner, 
samt campingplasser.

Fakta og fordeler: 

• 2-4 eller 6 strømuttak.
• Mulighet for vannkrane.
• Mulighet for slangeholder.
• Elegant LED-lampe i toppen.
• To forskjellige løsniger på forbruksavregning. 
 
T4 søylen er en komplett forsyningsløsning, som er både 
enkel og ytterst robust.
Den enkle designen taler for seg selv, og bidrar aktivt til 
gjestenes positive inntrykk av Deres havn eller camping-
plass. Samtidig er valget av kvalitetsmaterialer Deres ga-
ranti for mange års problemfri drift.

TallyKey T4

Elegant design med innebygget lampe

T4 er som skapt til stemningsfull belysning overalt hvor det legges vekt på
stilrent design og behagelig lys. 
Selve LED-lampen sitter  elegant skjult bak en spesialutviklet skjerm, 
som gir et behagelig blendefritt lys.

Når mørket faller på , gir lyset i lampen et eksklusivt utseende, og gjør det enkelt 
å finne og betjene søylen.
Samtidig kan man, ved nyinstallasjoner spare øvrige lamper - noe som gjør T4 
ennå mere økonomisk attraktiv.

Kvalitet i hver detaljer...

Tallykey søylene produseres utelukkende av kvalitetsmaterialer, som sikrer 
mange års holdbarhet. Selve søylen er laget i aluminium, mens bolter, akslinger 
og skruer er i syrefast stål.
Således er Tallykey T4 søylen godt rustet til å overleve mange års utendørs bruk 
- selv i det harde og aggressive miljøet i en havn.



Fjernavlesning: Tallybee
Markedets mest pålitelige og brukervennlige system til 
fjernavlesning av el-målere. 
Gjestenes el-forbruk avleses raskt via det små Tallybee 
pop-up vinduet på computerskjermen

Tallybee er systemet,
som alltid virker....
Det står vi bak med 
3 års garanti!.

Forutsetter et tallybee-system.
Brukerne får en PIN kode.
Koden gir adgang til forbruk og 
fasiliteter. 
El- og vannuttak kan tennes/sluk-
kes vha. koden.

God oversikt av alle enheter. Kunden avregner selv via web-
portal. Fjernstyring av uttak, dører, porter osv. 

Mulighet for slangeholder

T4 kan bestilles med en slangeholder på baksiden, 
og slangeholderen kan enkelt ettermonteres senere. 

                                                                

Hvorfor nettopp T4?

Når De investerer i søyler til forsyning og / eller belysning, er det 
mange forhold og ta i betraktning: Har du tenkt over forholdet 
mellom pris og levetid? Og har du husket at forsyningssøyler skal 
overholde en lang rekke EU-standarder, og nasjonale krav og for-
skrifter, samt være enkel og montere.

Tallykey T4-søylen lever opp til alle disse ting, og det tekniske går 
opp i et høyere nivå med det slanke og tidløse design. Dermed er 
du sikret mange års vedlikeholdsfri drift, og det beste utbytte av 
din investering. 

Elegant frontlokk

Betjeningen av sikringer, HPFI-releer, 
målere og Tallybee-releer er gjemt bak 
frontlokket, som åpnes med et trykk på en 
knapp.

Søylen med de mange muligheter  

I tillegg til sitt elegante design og sin enkle oppbygging, fås
Tallykey T4 i en rekke standardmodeller, som gir full valuta for
pengene og mange muligheter.

Forbruksavregning...

El-målere
Den enkleste, men allikevel ganske effektive form for forbruk-
savregning er strømmålere til manuell avlesning, hvor for-
bruket avleses direkte på selve måleren.

 T4 kan leveres med ytterst 
                                                        driftsikre og holdbare, 
                                                        digitale el-målerer.
 
 Våre målere er enkle å avlese,
                                                        robuste og presise.
                                                        De er dessuten utstyrt med 
                                                        puls-utgang, og er dermed 
                                                        forberedt for fjernavlesning. 

Forbruksbetaling: Tallyweb

Mulighet for å gi brukerne 
adgang til å tenne/slukke uttak
samt å avlese forbruk via PC, tablet
og smart-telefon.

Strømforbruket er stigende i marinaer og på campingplasser,
så en individuell avregning sparer både penger og gir en 
rettferdig fordeling av utgiftene.  

Tallykey tilbyr to forskjellige løsninger til avregning av 
strømforbruk, løsningene er basert på robuste
og pålitelige komponenter .
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Agent i Norge:

Storebotn 6A
5309 Kleppestø
Telefon:   56 15 20 50
www.triamarina.no

Forhandler:

Høyde: 106 cm eller 126cm.
Vekt: 7–20 Kilo avhengig av utrustning.
Strømuttak: 2–4 eller 6 stikk i IP67
Vannkraner: 1 eller 2 + evt. slangeholder
Sikkerhet: Hver stikkontakt er beskyttet med en 
                                           egen kombiautomat 2pol 16A, 30mA.
Lampe: 1 stk. 7 W LED
Temperatur: -20 °  til + 60 ° Celsius
Tetthet: IPx5.
Norm: IEC 60439-3.

Montering: Leveres med standardflens, egnet for
                                           betong, stål eller trebrygge. 

Hovedbryter: 40A  4P   50mm2
Vann: 20 mm. PL  rør.
 
Materialer:
Søylen: Anodisert aluminium 6063.
Skruer og bolter: Syrefast stål A4.

Vedlikehold: Ingen.

T4 
Tekniske opplysninger 


