
Daarom Nedal

CE-gecertificeerd

Minder onderhoud 

Carbonneutraal

Productie o.b.v. MVO

Langere levensduurVEILIG VOOR IEDEREEN

Omdat de traditionele lichtmast steeds vaker wordt gebruikt als basis voor 

nieuwe functionaliteiten heeft Nedal de 2EV Lichtmast ontwikkeld. 

Extrusion & Lighting columns nedal.com

2EV LICHTMAST 

Dubbel geïsoleerd

Dubbel geïsoleerd

Dubbel geïsoleerd

Klaar voor de toekomst
met Smart Technology

Geschikt voor AC/DC 
of alleen DC

24/7 electrische stroom 
zonder te aarden

Unieke 
grondstukbescherming

Geen aarding 
vereist

Minimale levensduur 
van 50 jaar



Wilt u meer weten? 
Neem dan contact met ons op.

Voordelen van de 2EV 
Lichtmast van Nedal
• Geen aanraakspanning op de buitenzijde van de mast. 
 Ook niet na een aanrijding, verkeerde montage 
 of kortsluiting in de mast

• Bij werkzaamheden aan de netwerkzijde van het 
 aansluitblok hoeven de lichtmasten niet meer bij de 
 aansluitkabel door het netwerkbedrijf losgeknipt te worden. 

• Veilige elektrische montage binnen de reikwijdte van 
 NEN 3140:2011 

• Voorzien van HDPE-Grondstuk met optimale 
 corrosiebescherming

• Een verwachte levensduur van 50 jaar

• Cradle-to-Cradle gecertificeerd 

• Volledig recyclebaar

• Klasse 2 constructie conform NEN1010:2015 

Kortom: veilig voor iedereen en duurzaam

Innovatief design en 
unieke constructie 
maken het verschil
Het unieke aan de 2EV Lichtmast is dat deze is geïsoleerd 

vanaf het grondstuk tot boven de servicedeur en is voorzien van 

een speciale isolator in de top. Door dit ontwerp kan de lichtmast 

aan de buitenzijde niet meer onder spanning komen te staan. 

Ook niet als de mast wordt aangereden en de kabel in het kabelgat 

beschadigd raakt. Onder alle omstandigheden blijft de buitenzijde 

van de lichtmast veilig bij aanraking. Ongeacht de technische 

toestand van de elektrische installatie in de lichtmast en die van 

de andere 2EV Lichtmasten die gevoed worden door dezelfde 

voedingskabel.

Klimaatneutrale 
lichtmasten
Lichtmasten van aluminium leveren van 

nature al een belangrijke bijdrage aan ons 

milieu vergeleken met traditionele stalen 

masten. Denk alleen al aan minder 

onderhoud en een langere levensduur. 

Wij voegen daar onze milieubewuste 

productieprocessen aan toe. Zoals 

bijvoorbeeld het gebruik van zoveel 

mogelijk gerecycled aluminium.

Dubbel geïsoleerd 
aansluitsnoer

2EV 
LICHTMAST

Maaiveld

Lichtmast voedingskabel
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