
eRange® IQ latausasema älykkäällä kuormanhallinnalla ja mobiilisovelluksella

1 x Type 2 kaapeli 6m 1 x Type 2 latauspistorasia Virta Vaihe Teho Hinta sis. alv 24%

16 A* 3-vaihe 11kW 2 190 €**
* Latausaseman teho säädetään asennusvaiheessa 

syöttösulakkeen mukaan. 1-vaiheasemassa 6-32 A 

ja 3-vaiheasemassa 6-16 A. 

** Hinta sisältää perusasennuksen (ks. takakansi). 

Mahdolliset lisätyöt veloitetaan erikseen.

DEFA latausaseman asentaa turvallisesti kotiisi sähköalan ammattilainen.

Kiinteästi asennettava Mode 3 latausasema on helpoin ja turvallisin tapa ladata sähköauto tai 
lataushybridi kotona. Sen avulla saat ladattua nopeammin enemmän ajomatkaa. 
Normaali pistorasia soveltuu vain hitaaseen väliaikaiseen lataukseen, koska sitä ei 
ole tarkoitettu pitkäaikaiseen korkean kuormituksen latauskäyttöön. 
DEFA latausasema on erittäin turvallinen, koska sähkö kytkeytyy vasta, kun 
latausjohto on varmasti kytketty. Sisäänrakennettu tasavirta- ja vikavirtasuojaus 
varmistavat turvallisuuden. Kaikki DEFA:n latausasemat tukevat älykästä 
kuormanhallintaa, joka voidaan lisätä tarvittaessa myös jälkikäteen.

eRange® Uno latausasema, joka kattaa kaikki perustarpeet

1 x Type 2 kaapeli 6m 1 x Type 2 latauspistorasia Virta Vaihe Teho Hinta sis. alv 24%

16 A* 1-vaihe 3,6 - 7,4 kW 1 450 €**

16 A* 1-vaihe 3,6 - 7,4 kW 1 650 €**
sis. virtamittarin

16 A* 3-vaihe 11 kW 1 590 €**
* Latausaseman teho säädetään asennusvaiheessa syöttösulakkeen mukaan. 

1-vaiheasemassa 6-32 A ja 3-vaiheasemassa 6-16 A. 

** Hinta sisältää perusasennuksen (ks. takakansi). Mahdolliset lisätyöt 

veloitetaan erikseen.

eRange® Duo kun halutaan ladata kahta autoa samanaikaisesti

2 x Type 2 latauspistorasia 2 x Type 2 latauskaapelit 6m Virta Vaihe Teho Hinta sis. alv 24%

32 A* 3-vaihe
2 x 11 kW 
1 x 22 kW

3 190 €**

* Latausaseman teho säädetään asennusvaiheessa syöttösulakkeen mukaan. 

Duo:ssa 6-32 A. 

** Hinta sisältää perusasennuksen (ks. takakansi). Mahdolliset lisätyöt 

veloitetaan erikseen.

Asennuksesta 
kotitalous-
vähennys!

Sisäänrakennettu
kuormanhallinta ja 

energiamittari.

Helpoin tapa hoitaa 
auton lataus!
Latausasema kotiin 
asennettuna.

Latausasema 
alkaen  

1450 €
sisältäen asennuksen



homeCLU - mahdollisimman tehokas lataus kotona
Mietitkö riittääkö kotitalosi sähköliittymä auton lataamiseen? Älykäs kuormanhallintayksikkö homeCLU 
mahdollistaa lataamisen mahdollisimman nopeasti rajallisellakin virtakapasiteetilla. Laite mittaa kuinka 

paljon virtaa käytetään, ja jakaa käytettävissä olevan kapasiteetin latausasemalle. homeCLU voidaan lisätä 
eRange® Uno:n ja eRange® Duo:n kanssa käytettäväksi. eRange IQ:ssa on sisäänrakennettu homeCLU. 

homeCLU tarvitaan erityisesti, kun latausasemia on useampia.

homeCLU  älykäs kuormanhallinta varmistaa virran riittävyyden ilman pääsulakekoon kasvattamista
Mittaa kiinteistön virran kulutusta ja antaa lataukseen 

vapaana olevan kapasiteetin. homeCLU ohjaa korkeintaan 

6 latauspistettä. 

Sopii käytettäväksi eRange Uno:n ja Duo:n kanssa.

eRange IQ sisältää sisäänrakennetun homeCLU:n.

 600€

Näin homeCLU toimii

Lisätarvikkeet (asennettuna, 
sis. alv 24%)

Esimerkkejä mahdollisista 
lisätöistä (sis. alv 24%)

DEFA Johtoteline latausasemalle: 75,00 € Tuntiveloitus: 80,60 € / h           Matkustaminen: 1,67€/km

DEFA Katos latausasemalle: 100,00 € Kohteen kartoitus paikan päällä: 255,00 €**

DEFA Tolppa latausasemalle: 465,00 € (betoniperustukseen*) Läpivienti tiili-/betoniseinään***: 250,00 € (timanttiporaus)

*Tolpan asentaminen vaatii betoniperustuksen, jonka asennus ja 
materiaali veloitetaan erikseen.

Ojan kaivuu: 350,00 € (5 metriä, normaali hiekkainen maasto)

Sähkökeskuksen laajennus, alkaen: 300,00 €

**Vaaditaan erityisesti taloyhtiöissä.
***Normaalisti tiiliverhoiltu puurunkoinen talo ei vaadi timantti-
porausta läpivientejä varten.

85% 15% 30% 70%

Perusasennuspaketti sisältää:

• Etäkartoitus sähköisesti.

• Korkeintaan 30 metriä sähkökaapelia pinta-asennuksena 
sähkökeskukselta latausasemalle.

• Latausaseman asentamisen seinään.

• Tarvittavat kiinnitystarvikkeet.

• Tarvittaessa johdonsuojakatkaisija.

• Latausvirta säädettynä asennuskohteen mukaan.

• Latausaseman toiminnan varmistaminen.

• Asennuksen dokumentointi ja sähkösuunnitelman päivitys.

Asennuksen lisätyöt veloitetaan erikseen suoraan asiakkaalta 

ennalta sovitun kustannusarvion mukaisesti. Latausasemapaketin 

hinnasta 690 € on asennustyön osuus, ja siitä on mahdollista hakea 

kotitalousvähennystä.

Suoraan kotiin 
helposti

Huolehdimme tilauksen ja asennuksen: 
• Tilaus kätevästi auton oston yhteydessä.

• DEFA tekee etäkartoituksen asennuskohteelle.

• Asentajapartneri suunnittelee ja sopii asennuksen.

• Takuu laitteelle ja asennukselle on 3 vuotta. 

www.defa.fi

Tilaa nyt, niin kaikki on valmista tulevaa 
autoasi varten!


