
Täydellinen 
LATAUSASEMA 
kotitalouksiin

  ÄLYKÄS
•  Dynaaminen kuormanhallinta
•  Käyttäjätunnistus

  HELPPOKÄYTTÖINEN 
•  Asennukseen ja ohjaamiseen 
 selkeä aplikaatio, loppukäyttö 
 ei edellytä aplikaation käyttöä

  KUSTANNUSTEHOKAS
•  2 Lataustilaa: Eco ja maksimi

HOME
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KOTI on 
paras paikka 
sähköauton 
lataukseen

HOME - Täydellinen 
latausasema kotitalouksiin

Kotona auto on parkissa pitkiäkin 
aikoja. Oma latausasema tekee 
kotona lataamisesta helppoa, 
nopeaa ja turvallista, koska kodin 
perinteisiä sähköpistokkeita ei 
ole suunniteltu jatkuvaan lataus-
kuormaan korkealla teholla. 
Investoiminen älylatausasemaan 
mahdollistaa aseman käytön 
kustannustehokkaasti kodin 
tehontarpeet huomioon ottaen.

ÄLYKÄS
•  Dynaaminen kuormanhallinta 

HOME-latausasema huomioi talouden muut mahdolliset energia tarpeet 

automaattisesti tehon otossaan. Käyttäjän ei tarvitse huolehtia, miten 

vaikkapa lämmitys, sauna tai hellan käyttö vaikuttaa käytettävissä ole-

vaan tehoon, HOME tekee tämän automaattisesti. 

•  Käyttäjätunnistus

HOME-latausasemassa on NFC-lukija, joka tunnistaa Nexxtender-sovel-

lukseen kirjautuneet käyttäjät. Latausasemassa on myös RFID-lukija ja 

laitteen yhteydessä toimitetaan 2 RFID-lätkää. Asennuksen yhteydessä 

voi määritellä, otetaanko tunnistus käyttöön vai ei. 
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HOME lataa autosi kodin 
tehotarpeet huomioiden.

KUSTANNUSTEHOKAS

HELPPOKÄYTTÖINEN
•  Sopii kaikille Type 2 -sähköautoille

HOME-lautausasemassa on valmiina kiinnitettynä 

Type 2 -latauskaapeli. Saatavilla kaksi eri 

kaapelipituutta: 4m ja 7m. 

•  Käytä Appilla, RFID:llä tai ilman

Aseman loppukäyttö ei edellytä aplikaatioiden 
käyttöä, halutessaan asemaa voi käyttää täysin 
avoimena Plug & Charge -asemana.

•  Helppo asentaa ja konfiguroida 

Aseman määrittelyyn, hallintaan ja kulutuksen 

seurantaan on ladattavissa pilvipohjainen 

Nexxtender-aplikaatio matkapuhelimeen. 

Tarkempia kulutustietoja ja raportteja voi 

tutkia verkkoaplikaatiosta.

•  2 Lataustilaa: Eco ja maksimi

Eco-tila: Latauksessa maksimoidaan aurinkoenergian tai muun paikallisesti tuotetun energian käyttö. Lisäksi 

energiakulutusta voidaan optimoida lataamalla maksimiteholla esimerkiksi edullisemman yösähkön aikaan. 

Maksimitila: Autoa ladataan maksimiteholla huomioiden talouden muut energian tarpeet. 

ECOTILA MAKSIMITILA
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Valmistaja: Maahantuoja:

www.powerdale.com/en/product/home www.elparts.fi

Jälleenmyyjä:

LATAUSEHDOT

Ajoneuvon käyttöliittymä Type2-pistoke integroidussa kaapelissa

Maksimivirta 32 A

Jännitteen vaatimustenmukaisuus 3 x 400 V AC + N, 3 x 230 V AC ja 1 x 230 V AC

Taajuus 50 Hz

Latausteho
1,4 kW-22 kW (3-vaiheinen asennus)
7,4 kW (1-vaiheinen asennus)

IEC-yhteensopiva Mode 3 per IEC 61851-1:2017

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Suojausluokat  IP55, IK08

Käyttölämpötila -25 °C ... +40 °C

Valmiustila 5 W

MEKAANISET TIEDOT

Ulkoinen kotelo ABS-PC & PC

Kaapelin pituudet 4 m tai 7 m

Paino 3 kg

Mitat (KxLxS) 250 x 250 x 60 mm

Turvallisuus IEC 62752: 2016 -standardin mukainen tasajännitteen tunnistus

LISÄOMINAISUUDET

Yhteydet
BLE (Bluetooth Low Energy)
WIFI-valmius: Tuleva (etä)päivitys aktivoi sisäänrakennetun 
WIFI-moduulin ja tarjoaa muita yhteysmenetelmiä

Sovelluksen yhteensopivuus
Yhteensopiva Android 5.0:n ja uudempien 
sekä iOS 8:n ja uudempien kanssa

Muisti
Datan varmuuskopio: 
• Jopa kuukauden latauskertoja
• Jopa viikon mittaukset ja tapahtumat

LED-valo Valon väri kertoo aseman tilan

Tunnistaminen/Aloita lataus RFID-lukija tai Nexxtender-sovellus

Älykäslataus
Kaksi tilaa: 
• Max: maksimoi latausteho
• Eco: optimoi itse kulutus

Valmistettu EU:ssa.

TEKNISET OMINAISUUDET




