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Latausratkaisu
talo- ja kiinteistöyhtiöille sekä työpaikoille

ESITTELY
eChargie on helposti ja nopeasti
käyttöönotettava ajoneuvojen latausratkaisu.

eChargie kytketään pistotulpalla olemassa
olevaa pistorasiaan.
eChargien avulla olemassa oleva pistorasia
varustellaan ja digitalisoidaan:
• Sähkön myynti- ja ostorajapinnalla
• Kuormituksenhallinnalla
• Ylikuumenemissuojalla
Suomalainen patentoitu tuote

ECHARGIE-JÄRJESTELMÄN EDUT
• Skaalautuva: Sähköajoneuvojen latauksen voi mahdollistaa sitä mukaa, kun ladattavia autoja yhtiöön tulee.
• Mobiili: Laitteiden siirtäminen on helppoa ja yksikertaista, jos latauspiste täytyy siirtää autopaikalta toiselle.
• Sopeutuva: Latausteho määritellään olemassa olevan kapasiteetin ja infran tason mukaisesti.
• Vapaa: Yhtiö määrittelee myytävän sähkön hinnan ja muuttaa hintaa tarpeen mukaan itsenäisesti
hallintapaneelissa.

• Helppo: Tarvittavat datayhteydet ovat valmiina eChargiessa, ei tarvetta datakaapeloinnille tai wifi-verkolle
pysäköintialueilla.

• Avoin: Järjestelmä on avoin ja mahdollistaa muiden avoimen OCPI-standardien mukaisten laitteiden liittämisen
osaksi eChargien hallintapaneelia.

MYYJÄN HALLINTAPANEELI

OSTAJAN MOBIILISOVELLUS

HIDASLATAUS LATAUSTAPANA
Sähköauto kuluttaa noin 18 kWh / 100 km.
Suomen latausturvallisuussuositusten mukaan lämpötolpasta ladattaessa 8 A eli 1,8 kWh on
suositeltu latausteho ja kotipistorasiasta 10 A eli 2 kWh. Suositus koskee pitkäkestoista, yli 2
tuntia kestävää latausta.

Hidas lataus on suurimmalle osalle ihmisitä riittävä lataustapa:
10 h latausta 8 A:n voimalla on 18 kWh = 100 km / vrk = 700 km / vk = 36 400 km / v
10 h latausta 16 A:n voimalla on 36 kWh = 200 km / vrk = 1400 km / vk = 72 800 km / v
Hidas lataustapa on voimakkaasti suosiotaan kasvattava lataustapa taloyhtiöissä, koska illan ja
yön sekä vapaa-aikana tapahtuva hidas lataus kattaa suurimmaksi osaksi ihmisten
liikkumistarpeen.

Hidas lataus estää korkeiden kuormituspiikkien syntymisen, joka säästää rahaa niin
sähköjärjestelmän uudistamistarpeen kuin myös sähköliittymäsopimusten näkökulmasta.

TURVALLISUUS NÄKÖKULMIA
• Autopaikkojen välittömässä läheisyydessä olevat pistorasiat voidaan muuntaa
latauspisteiksi turvallisesti ja kansalliset sähköturvallisuusmääräykset täyttävästi.
Määräykset sanovat, että lämpötolpasta suositeltu maksimilatausvoimakkuus on 8A:ta
pitkäkestoisessa latauksessa.
• Tällöin teknisesti huomioitavia asioita pysäköintialueilla ovat
• määritetään latausteho oikein kokonaisuudelle ja yksittäisille latauspisteille,
molempia valvotaan järjestelmästä
• Valvotaan pistokkeiden lämpötilaa ylikuumenemissuojin
• Huolehditaan latausjohtojen asianmukaisesta asettelusta latauksen aikana

TURVALLISUUS NÄKÖKULMIA
Tiedonhallinnallinen
• Luotettava mittaus: laskutettavan lataustapahtuman energian mittaus on suoritettava
MID-direktiivin mukaisella laitteella. Se tarkoittaa, että laitteessa tai sen välittömässä
läheisyydessä on oltava kuluttajan helposti luettavissa oleva näyttö. Puhelimen näyttö
ei valitettavasti ole hyväksytty laite tähän tarkoitukseen. Valvova viranomainen TUKES
on ilmoittanut aloittavansa latauslaitteiden valvonnan ja tarkastukset
lähitulevaisuudessa.
• Pankkiturvallinen ja läpinäkyvä maksuliikenne muodostavat perustan vastuullisille
asukas- ja asiakastoiminnoille.

• Hallinnollinen ja taloudellinen
• Asunto-osakeyhtiössä osakkaiden tasapuolinen kohtelu on tärkeää.
• Investointien tulee olla tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia. Latausinfrastruktuurin
kehittämisessä tämä tarkoittaa lataajien määrän ja latausmäärien seuraamista, jolloin
investoinnit kiinteistön sähköverkon kehittämiseen suoritetaan tietoon perustuen.
• Lataajilta on mahdollista veloittaa sähkönhinnassa preemio kattamaan mahdollisia
tulevaisuuden kustannuksia kiinteistön sähkötekniikan tarpeisiin.
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