Elstolpe med betalsystem
För medlemmar / platsinnehavare

Borstahusens Hamn 2021

2021-04-15

1 Instruktioner (medlemmar/platsinnehavare)
För att köpa el i de nya elstolparna behöver du ha ett BEAS-Card med hamnens logotyp.
Inga andra kort fungerar här. Medlemmar/platsinnehavare köper ett kort på Hamnkontoret, kostnad 250 kr, varav 50 kr för kortet och 200 kr är förladdat för el. När de förladdade pengarna är
förbrukade kan kortet laddas upp med mera pengar i BEAS-betalautomaten vid Hamnkontoret.
Betalning sker med bankkort/kreditkort.
Kostnaden är för närvarande 2,50 kr/kWh. Som medlem/platsinnehavare får du 10% rabatt
på det priset. Vid varje ”köp” av ström i stolpen läggs 10 kWh på uttaget och då dras motsvarande
summa från kortet.

1.1 Köp av el
1. Sätt in ditt BEAS-Card i slitsen och låt det sitta kvar. Aktuellt kortsaldo visas på displayen.
2. Välj uttag genom att trycka på den knapp som har samma nummer som det uttag du tänker använda. Det första köpet är nu gjort.
3. Om du vill ladda på mera pengar på uttaget, så trycker du på samma siffra om igen tills du
når det belopp du vill köpa el för.
4. Ta ut kortet ur kortläsaren och köpet är klart.

Saldo 325,00
Exempel:

El-uttag 5
2,50 kr.

Tryck på ”5”

Välj uttag

Köp igen: Tryck 5
eller ta ut kort

1.2 Ångra köp av el

Om du av någon anledning vill avbryta din pågående
elförbrukning så kan det belopp som ännu inte förbrukats
läggas tillbaka på ditt kort.

Saldo 300,00
Välj uttag
Töm

1. Sätt in ditt BEAS-Card.
2. Tryck på pil-knappen
under Töm på displayen så läggs
saldot tillbaka på kortet.
3. Ta ut kortet ur kortläsaren.

1.3 Kontrollera saldo

El-uttag 5
Restsaldo 19,00 kr.

1. Tryck på knappen som motsvarar uttagets nummer så
visas hur mycket som är kvar att förbruka.

1.4 Aktuell förbrukning
Så här avläses den momentana effektförbrukningen på uttaget.
1. Tryck på siffran för det uttag som ska avläsas.
2. Tryck därefter på samma knapp i minst 5 sekunder, så
visas den aktuella förbrukningen i watt på displayen.

El-uttag 5
Restsaldo 19,00 kr.
Förbrukning: 60 W

OBS! Ovanför uttagen finns en lucka. Där bakom finns
”Personskyddsbrytare”, automatsäkring och jordfelsbrytare i ett. Efter återställning måste luckan skruvas fast igen.
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