Webasto Pure – Käyttäjän pikaopas
Kätevästi virtaa sähköautollesi
Edullinen | Turvallinen | Käytännöllinen | Tyylikäs

Webasto Pure II lataa auton helposti ja tehokkaasti
 Turvallinen ja mukava käyttää
 Type2 -pistoke, kiinteä kaapeli
 11 – 22kW teho, 4,5m – 7,0m latauskaapeli
 Ei palvelu- tai datamaksuja
 Taattua Webasto-laatua, valmistettu Saksassa
 Viiden vuoden tehdastakuu
webastolataus.fi

Webasto Pure – Luotettava ja turvallinen latausasema kotiisi
Onko sinulla suunnitteilla sähköauton
hankinta, mutta latausasiat mietityttävät? Tarvitsisitko kotikäyttöön soveltuvan,
turvallisen latausaseman, jotta auton
lataaminen onnistuisi omassa pihassa
yksinkertaisesti? Ratkaisu on Webasto
Pure!
Erityisesti yksityiskäyttöön suunniteltu
Webasto Pure –wallbox tarjoaa yksinkertaista ja helppoa sähköauton latausta.
Käyttö on edullista ilman palvelumaksuja,
maksat vain sähköstä ja nautit ajosta.

Webasto Pure = Tehokasta ja käytännönläheistä
sähköauton latausta
Tulevaisuuden liikkuminen on puhdasta, kestävää – ja
sähköistä: yhä useammat auton omistajat luottavat
sähköisiin voimalinjoihin ja käyttävät vihreää voimaa
fossiilisen polttoaineen sijaan.

Säästä aikaa
Enemmän lataustehoa, vähemmän odottelua. Webasto
Pure lataa autosi huomattavasti tavallista pistorasiaa
nopeammin.

Koe käyttömukavuus ja turvallisuus
Ajaton muotoilu, turvallinen ja yksinkertainen käyttää.
Webasto Pure vakuuttaa toiminnallaan ja laitteen käsittely onnistuu kaikilta.

Perinteisiä kodin sähköpistokkeita ei ole suunniteltu jatkuvaan latauskuormaan korkealla teholla. Lisäksi lataus
pistorasiasta kestää kauemmin – etenkin kun kyseessä
on sähköajoneuvo, jolla on suuri akku ja pitkä toimintasäde. Tehokas, aikaa säästävä ja turvallinen vaihtoehto:
uusi Webasto Pure.

Säästä rahaa
Erittäin hyvä hinta-laatusuhde. Webasto Purella saat
lataustehoa kuluttajaystävälliseen hintaan.

Taattua laatua
Tuttua Webasto-laatua. Webasto Pure valmistetaan
Saksassa ja laitteelle myönnetään huikea viiden vuoden
(60kk) tehdastakuu.

Laitteen tekniset tiedot
LED-merkkivalo
kertoo aseman
toiminnasta kaiken
oleellisen. LED-kirkkautta voi säätää
halutessaan.

Avainkytkimellä voit
asettaa Puren
OFF-tilaan,
jolloin lataus
ei onnistu.
Avain irtoaa
molemmissa
asennoissa

Näin Webasto Pure toimii
Laitteen käyttöönotto
Laite toimii omana
kaapelitelineenään,
voit kiepauttaa latauskaapelin helposti
ja nopeasti laitteen
ympärille.

Kaapelivaihtoehtoja on kaksi; 4,5m ja
7,0m. Valitse oma
malliversio tarpeittesi mukaan.

1. Latauslaitteelle suunnitellaan sopiva asennuspaikka,
yleensä talon seinään tai mahdollisesti tolppakiinnitteisenä lähemmäs pysäköintialuetta
2. Sähköalan ammattilainen kytkee kiinteän syötön
sähköverkosta latausasemaan
3. Latausasema on käyttövalmis!

HUOM!
Asennushenkilöstöllä, joka kiinnittää, käyttöönottaa ja
ylläpitää latausasemaa, täytyy olla asiaankuuluva pätevyys
ja valtuutus sähköjärjestelmien kanssa työskentelyyn.
Tämä ammattisähköasentaja on täysin vastuussa sovellettavien asennussääntöjen ja määräysten noudattamisesta.
Kiinteä type2-pistoke on helppo lukita
paikalleen omaan
telineeseen laitteen
alaosassa.

Latausaseman käyttö
Webasto Pure –latausaseman suunnittelussa on panostettu turvallisuuteen, huolettomuuteen ja käyttömukavuuteen. Esimerkkeinä näistä ovat viimeisimpien standardien
noudattaminen, viiden vuoden tehdastakuu sekä mahdollisuus valita pidempi 7 metrin latauskaapeli.
Asema on varustettu kiinteällä kaapelitelineellä, jolloin
kaapeli on aina puhdas eikä sotke vaateittasi. Voit pitää
latausaseman valmiudessa jättämällä sen avaimella
ON-asentoon, tai halutessasi kytkeä laitteen OFF-tilaan
samalla avaimella; avain irtoaa molemmissa asennoissa. Laitteessa on laaja tehoalue, jotta omaan käyttöön
soveltuva virtaraja löytyy varmasti jokaiseen tarpeeseen.
Laitteeseen on mahdollista myös liittää ulkoinen ohjaus,
jolla voidaan toteuttaa hyvin yksinkertaista kuormaohjausta muiden kiinteistön sähkölaitteiden kanssa.

Webasto Pure viestii tilastaan LED-merkkivalon avulla:
LED-merkkivalo

Selite

Valkoinen

Asema käynnistyy, odota hetki

Vihreä

Valmiustila, odotetaan ajoneuvoa kytkettäväksi

Pulssimainen sininen

Lataus käynnissä

Liukuva sininen

Kaapeli kytketty ajoneuvoon, lataus keskeytetty

Liukuva vihreä

Asema lukittu avaimella, lataus ei mahdollista

Liukuva oranssi

Lataus keskeytetty ulkoisella järjestelmällä

Ei valoa

Ei virtaa verkosta

Webasto Pure (Versio II)
Tuote-/Sähkönumero
Nimellisvirta (A)
Max latausteho (kW)
Vikavirtasuojaus
Kiinnitys
Syöttökaapelin poikkipinta-alasuositus

11 kW

22 kW

W5110496A - 3430516 - 11kW - 4,5m

W5110494A - 3430518 - 22kW - 4,5m

W5110497A - 3430517 - 11kW - 7,0m

W5110495A - 3430519 - 22kW - 7,0m

8, 10, 13, 16

8, 10, 13, 16, 20, 25, 32

1-, 2- tai 3-kolmivaiheinen lataus

1-, 2- tai 3-kolmivaiheinen lataus

11

22

30mA AC-vikavitasuojaus vaaditaan syöttöön (A-malli) 6mA tasavikavirtatunnistus integroituna
laitteessa
Seinä- tai tolppakiinnitteinen (kiinteä asennus)
6 mm² (16A-asennukselle) 10 mm² (32A-asennukselle) Asennuksessa on noudatettava sähköalan
määräyksiä, lakeja sekä hyväksyttyjä käytäntöjä
Type2 kiinteä kaapeli

Latauskaapeli

Pituus 4,5m tai 7,0m
Kiinteä kaapeliteline

Lukitusmekanismi

Avainkatkaisija

Käyttöliittymä

12 RGB-LED, summeri

Kuormanhallinta

ON/OFF-tyyppinen, vaatii ulkoisen NO-tyyppisen ohjauksen

Mitat (L × K × S) (mm)

225 x 447 x 116

IP-luokitus

IP54

IK-luokitus

IK08

Käyttölämpötila (°C)

-30 … +55 (ilman auringon suoravaikutusta)

Takuu

5 vuotta (60kk) – Sähköalan ammattilaisen täyttämä tarkastuspöytäkirja asennuksesta vaaditaan

Valmistusmaa

Saksa

447 mm

-30 … +45 (ilman auringon suoravaikutusta)

116 mm
sis. asennustelineen
225 mm

Webastolla on 120 vuoden kokemus autoista, vaadi myös sähköautollesi laatua ja
varmuutta jota alan tunnetuin toimija voi tarjota!

Ota yhteyttä
Heräsikö kysymyksiä laitteesta ja/tai asennuksesta?
Ota yhteyttä Webasto Pure –jälleenmyyjiin:
webastolataus.fi

webastolataus.fi

Tuotenumero: WEBASTO18006

Tekniset tiedot

