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Sähköautojen latausjärjestelmän hankinta mielletään 
usein kalliiksi ja hankalasti laajennettavaksi.  
Lattakaapelijärjestelmää käytettäessä alkuinvestoin-
tiin tarvitaan vain lattakaapeli ja syöttö. Lattakaapeli 
pinta-asennetaan seinään ja asemat kytketään tarpeen 

Sähköauton latausjärjestelmä
– Täydellinen sekä yksityisiin että julkisiin kohteisiin

Käyttökohteet

• Taloyhtiöiden parkkipaikat

• Parkkipaikat ulkona

• Parkkihallit

• Kauppakeskukset

• Hotellit

• Rivitalot

• Pientalot

mukaan suoraan kaapeliin valinnaiseen paikkaan. Tämä 
tekee sekä asentamisesta että uusien latauspisteiden 
lisäämisestä edullista ja vaivatonta. Latausasemia voi olla 
kytkettynä samaan kaapeliin jopa 15 kappaletta.
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Sähköauton latausjärjestelmän asentamista velvoi-
tetaan lokakuussa 2020 voimaantulleessa laissa: 
laki edellyttää uusissa ja laajalti peruskorjattavissa 
asuinrakennuksissa valmiuden rakentamista jokaiselle 
pysäköintipaikalle sähköautojen latauspisteiden raken-
tamista varten. 

Pelkkä valmius ei kuitenkaan välttämättä riitä. Esimer-
kiksi taloyhtiöissä sähköauton latausjärjestelmä on 

asunnon ostajalle merkki hyvin hoidetusta yhtiöstä: 
ostajat tekevät valintoja sen mukaan, onko kiinteistössä 
mahdollista ladata sähköautoa tai varauduttu järjes-
telmän rakentamiseen. Sähköisen liikenteen kasvun 
jatkuessa vahvana niin taloyhtiöissä kuin muissakin 
kiinteistöissä haetaan ratkaisuja kustannustehokkaan 
latausjärjestelmän rakentamiseen.
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Woertz lattakaapelit on saatavana poikkipinta-alalla  
16 mm2 tai 25 mm2. Jälkimmäinen mahdollistaa suurem-
man asemamäärän asentamisen samaan kaapeliin. Latta-
kaapeli pinta-asennetaan seinään, mikä tekee asentamises-
ta helppoa, edullista ja joustavaa. Haaroittaminen voidaan 
suorittaa halutusta kohdasta lattakaapelia. Edistyksellisen 
liitostekniikan ansiosta luotettavuus paranee ja lämpenemi-
nen vähenee perinteiseen ratkaisuun verrattuna.

Lattakaapeli
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Asentaminen

1. Lattakaapeli pinta-asennetaan seinään ja siihen kytketään syöttö.

2. Ensimmäiset asemat kytketään haaroitusrasioiden avulla haluttuun kohtaan lattakaapelia.

3. Asemia voidaan tarvittaessa lisätä helposti.
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Seinään asennettavat Gewiss latausasemat on saatavilla 
neljällä eri teholla (4,6 / 7,4 / 11 ja 22 kW). I-CON-asemissa 
on yksi lähtö ja I-ON WALL-asemissa kaksi lähtöä. Latausta 
voi ohjata ja rajoittaa ohjelmallisesti säätöjärjestelmän 
avulla, mutta myös rajoittaminen ilman järjestelmää onnis-
tuu. Molemmat mallit ovat seinään asennettavia. Latauk-
sen voi käynnistää mallista riippuen joko RFID-kortilla tai 
Autostart-versiossa ilman tunnistautumista.

AUTOSTART-latausaseman voi käynnistää ilman tunnis-
tautumista ja lataaminen alkaa välittömästi, kun ajoneu-

Latausasema

I-CON WALL latausasema

• Yksityisiin ja puolijulkisiin kohteisiin

• 1 pistoke

• Kansainvälisen standardin IEC 61851-1 mukainen

• Saatavilla älykäs kuormituksen hallintajärjestelmä, DLM

• P55-suojaustaso

• Mode 3 -sähköajoneuvon latausasema. Yksi tyypin  
2 pistoke.

• Suojaus tasavirralta, mikä mahdollistaa huomattavia 
taloudellisia säästöjä ja totaalisen suojauksen sekä 
sähköjärjestelmälle että ihmisille

• Saatavilla joko latauskaapelilla tai ilman latauskaapelia

I-ON WALL latausasema

• Julkisiin kohteisiin

• 2 pistoketta

• Erityisen kestävä iskuille, ilkivallalle ja sään vaiku-
tuksille kokonaan maalatuista teräslevyistä tehdyn 
kotelon ansiosta

• Pinta on maalattu graffitilta suojaavalla maalilla 

• Ensimmäinen markkinoilla taatulla IP55-suojaustasolla

• Mode 3 -sähköajoneuvon latausasema. Kaksi tyypin 2 
luukullista pistoketta.

• Varustettu RGB-LEDeillä, jotka ilmoittavat pistorasioi-
den tilan 

• Muokattavissa asiakkaan tuotemerkillä ja logolla

vo kytketään asemaan. Tämä on erinomainen ratkaisu 
yksityisiin kohteisiin kuten taloyhtiöihin, joissa halutaan 
helppokäyttöisyyttä.

RFID-latausasema on hyvä, kun asema tulee rajoitettuun 
käyttöön ainoastaan tarkoitetuille käyttäjille tai ajoneuvoil-
le. Latausasema sopii hyvin esimerkiksi toimistorakennuk-
sen parkkipaikalle tai -halliin, jossa on muutakin liiken-
nettä. Käyttöä voidaan kontrolloida yhden tai useamman 
RFID-kortin avulla, jotka toimivat avaimina latauksen 
käynnistämiseksi. 
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I-CON WALL latausasema
Taulukoissa näkyy mahdolliset lattakaapelin ja lataus-
aseman yhdistelmät. Ensimmäisessä taulukossa on 
1-pistokkeiset, yksityisiin ja puolijulkisiin kohteisiin sopivat 
I-CON-latausasemat. Toisessa on 2-pistokkeiset, julkisiin 
kohteisiin sopivat I-ON WALL -latausasemat. Taulukkoa 
lukiessa aloitetaan vasemmalta valitsemalla latausteho 
ja lattakaapeliin asennettavien asemien maksimimäärä. 
Tämän jälkeen valitaan käynnistystapa, joko automaatti-

Latausaseman ja lattakaapelin yhdistäminen

sesti tai RFID-kortilla. Lisäksi I-CON -versiossa asemat on 
saatavilla joko latauskaapelilla tai ilman sellaista. Valittu 
yhdistelmä näkyy nyt kahdessa oikeanpuolimmaisessa 
sarakkeessa. Joissakin yhdistelmissä saattaa lattakaapelin 
sulakkeiden takia tarvita rajoittaa ohjelmallisesti latausvir-
taa muutamalla ampeerilla, varsinkin jos siihen kytketyt 
asemat tulevat samanaikaisesti käyttöön. Tämä onnistuu 
säätöjärjestelmän avulla, mutta myös ilman sitä.
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I-CON WALL latausasema
Taulukoissa näkyy mahdolliset lattakaapelin ja lataus-
aseman yhdistelmät. Ensimmäisessä taulukossa on 
1-pistokkeiset, yksityisiin ja puolijulkisiin kohteisiin sopivat 
I-CON-latausasemat. Toisessa on 2-pistokkeiset, julkisiin 
kohteisiin sopivat I-ON WALL -latausasemat. Taulukkoa 
lukiessa aloitetaan vasemmalta valitsemalla latausteho 
ja lattakaapeliin asennettavien asemien maksimimäärä. 
Tämän jälkeen valitaan käynnistystapa, joko automaatti-

Latausaseman ja lattakaapelin yhdistäminen

sesti tai RFID-kortilla. Lisäksi I-CON -versiossa asemat on 
saatavilla joko latauskaapelilla tai ilman sellaista. Valittu 
yhdistelmä näkyy nyt kahdessa oikeanpuolimmaisessa 
sarakkeessa. Joissakin yhdistelmissä saattaa lattakaapelin 
sulakkeiden takia tarvita rajoittaa ohjelmallisesti latausvir-
taa muutamalla ampeerilla, varsinkin jos siihen kytketyt 
asemat tulevat samanaikaisesti käyttöön. Tämä onnistuu 
säätöjärjestelmän avulla, mutta myös ilman sitä.

 

LATAUSTEHO MAKS.ASEMIEN MÄÄRÄ LATAUKSEN KÄYNNISTYS LATAUSKAAPELILLA VAI ILMAN LATAUSASEMA LATTAKAAPELI 

4,6 kW 
12 Automaattinen 

Kaapelilla GWJ3011A 
16 mm² 

Ilman kaapelia GWJ3001A 

15 Automaattinen 
Kaapelilla GWJ3011A 

25 mm² 
Ilman kaapelia GWJ3001A 

7,4 kW 

6 
Automaattinen 

Kaapelilla GWJ3012A 

16 mm² 
Ilman kaapelia GWJ3002A 

RFID 
Kaapelilla GWJ3012R 

Ilman kaapelia GWJ3002R 

9 
Automaattinen 

Kaapelilla GWJ3012A 

25 mm² 
Ilman kaapelia GWJ3002A 

RFID 
Kaapelilla GWJ3012R 

Ilman kaapelia GWJ3002R 

11 kW 
5 Automaattinen 

Kaapelilla GWJ3013A 
16 mm² 

Ilman kaapelia GWJ3003A 

6 Automaattinen 
Kaapelilla GWJ3013A 

25 mm² 
Ilman kaapelia GWJ3003A 

22 kW 

2 
Automaattinen 

Kaapelilla GWJ3014A 

16 mm² 
Ilman kaapelia GWJ3004A 

RFID 
Kaapelilla GWJ3014R 

Ilman kaapelia GWJ3004R 

3 
Automaattinen 

Kaapelilla GWJ3014A 

25 mm² 
Ilman kaapelia GWJ3004A 

RFID 
Kaapelilla GWJ3014R 

Ilman kaapelia GWJ3004R 
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I-ON WALL latausasema

Latausta voidaan myös rajoittaa ja ohjata ohjelmallisesti, jolloin samaan kaapeliin 
mahtuu enemmän asemia.

 

LATAUSTEHO MAKS.ASEMIEN MÄÄRÄ LATAUKSEN KÄYNNISTYS LATAUSASEMA LATTAKAAPELI 

7,4 kW 

3 x 2 
Automaattinen GWJ2101A 

16 mm² 
RFID GWJ2101R 

3 x 2 
Automaattinen GWJ2101A 

25 mm² 
RFID GWJ2101R 

11 kW 

2 x 2 
Automaattinen GWJ2102A 

16 mm² 
RFID GWJ2102R 

3 x 2 
Automaattinen GWJ2102A 

25 mm² 
RFID GWJ2102R 

22 kW 

1 x 2 
Automaattinen GWJ2103A 

16 mm² 
RFID GWJ2103R 

1 x 2 
Automaattinen GWJ2103A 

25 mm² 
RFID GWJ2103R 
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I-ON WALL latausasema

Latausta voidaan myös rajoittaa ja ohjata ohjelmallisesti, jolloin samaan kaapeliin 
mahtuu enemmän asemia.

 

LATAUSTEHO MAKS.ASEMIEN MÄÄRÄ LATAUKSEN KÄYNNISTYS LATAUSASEMA LATTAKAAPELI 

7,4 kW 

3 x 2 
Automaattinen GWJ2101A 

16 mm² 
RFID GWJ2101R 

3 x 2 
Automaattinen GWJ2101A 

25 mm² 
RFID GWJ2101R 

11 kW 

2 x 2 
Automaattinen GWJ2102A 

16 mm² 
RFID GWJ2102R 

3 x 2 
Automaattinen GWJ2102A 

25 mm² 
RFID GWJ2102R 

22 kW 

1 x 2 
Automaattinen GWJ2103A 

16 mm² 
RFID GWJ2103R 

1 x 2 
Automaattinen GWJ2103A 

25 mm² 
RFID GWJ2103R 
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Esimerkkejä käyttökohteista

2. RFID, lisääminen, julkinen, kestävä, I-ON: 
Toimistorakennuksen piha sijaitsee julkisella paikalla, jossa myös on muuta liikennettä. Aluksi yritys 
haluaa vain muutaman aseman kokeiluun, mutta myöhemmin on tarkoitus hankkia lisää asemia tar-
vittaessa, kun sähköautot yleistyvät. Asemat on tarkoitettu vain yrityksen työntekijöille ja lataustehoa 
tarvitaan korkeintaan 11 kW.

1. Lisääminen, yksityinen, yleinen tilanne: 
Taloyhtiöllä on yksityinen parkkipaikka, jossa on kuusi paikkaa. Kahdella asukkaalla on jo sähköauto  
ja on todennäköistä, että muutkin asukkaat hankkivat sellaisen. Lataustehoa tarvitaan korkeintaan 7 kW. 

Ratkaisu:
Latausasema GWJ3012A + 16 mm² lattakaapeli. I-CON -sarjan asemalla on lataustehoa 7,4 kW, auto-
maattinen käynnistys ja kaapeli. Yhdistelmä mahdollistaa korkeintaan kuuden aseman asentamisen sa-
maan kaapeliin. Kaksi asennetaan heti ja loput myöhemmin, kun muut asukkaat hankkivat sähköauton

3. Monta kaapelia, uusi rakennus
Rakennetaan uusi kiinteistö. Tulevien asukkaiden tarpeista ei vielä tiedetä, mutta on todennäköistä, että 
osalla jo on sähköauto. Pihassa on iso parkkipaikka. 
Ratkaisu:  
Asennetaan valmiiksi yksi tai useampi 25 mm² lattakaapeli, vaikka asemien määrää ja tarkkoja paikkoja 
ei vielä tiedetä. Yhteen tällaiseen kaapeliin mahtuu jopa 15 GWJ3001A-latausasemaa, jotka kaikki voi-
daan asentaa myöhemmin haluttuihin kohtiin kaapelia.

Ratkaisu: 
Latausasema GWJ2102R + 25 mm² lattakaapeli. I-ON WALL -sarjan asema on kestävä ja sopii hyvin 
julkisiin paikkoihin. Aseman latausteho on 11 kW ja käynnistys RFID-kortilla, joten käytön pystyy ra-
joittamaan yrityksen työntekijöihin. Aluksi asennetaan lattakaapeli ja yksi asema, jolla voi ladata kaksi 
autoa samanaikaisesti. Myöhemmin samaan kaapeliin mahtuu kaksi asemaa lisää, eli lopputuloksena 
on kuusi latauspistettä. Asema on saatavilla yrityksen logolla.
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Tuoteluettelo

OTA YHTEYTTÄ
0207 638 000
automation@hedtec.fi
hedengren.com/fi/hedtec

Oy Hedtec Ab
Lauttasaarentie 50
00200 Helsinki
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Tuoteluettelo

LATAUSASEMA 
MAKS.TEHO 
PER PISTOKE 

KAAPELIN 
POIKKIPINTA-ALA 

JÄNNITE VIRTA SISÄÄN 
MAKS.VIRTA 

PER PISTOKE 
SÄHKÖNUMERO 

I-CON - Automaattinen käynnistys - ilman latauskaapelia 

GWJ3001A 4,6 kW 3 x 10 mm² 230V 20A 20A 
 

GWJ3002A 7,4 kW 3 x 10 mm² 230V 32A 32A 
 

GWJ3003A 11 kW 5 x 10 mm² 400V 16A 16A 
 

GWJ3004A 22 kW 5 x 10 mm² 400V 32A 32A 
 

I-CON - Automaattinen käynnistys - latauskaapelilla 

GWJ3011A 4,6 kW 3 x 10 mm² 230V 20A 20A 
 

GWJ3012A 7,4 kW 3 x 10 mm² 230V 32A 32A 
 

GWJ3013A 11 kW 5 x 10 mm² 400V 16A 16A 
 

GWJ3014A 22 kW 5 x 10 mm² 400V 32A 32A 
 

I-CON - Käynnistys RFID-kortilla - ilman latauskaapelia 

GWJ3002R 7,4 kW 3 x 10 mm² 230V 32A 32A 
 

GWJ3004R 22 kW 5 x 10 mm² 400V 32A 32A 
 

I-CON - Käynnistys RFID-kortilla - latauskaapelilla 

GWJ3012R 7,4 kW 3 x 10 mm² 230V 32A 32A 
 

GWJ3014R 22 kW 5 x 10 mm² 400V 32A 32A 
 

I-ON WALL - Automaattinen käynnistys 

GWJ2101A 2x7,4 kW 2 x (3 x 10 mm²) 230V 64A 2x32A 
 

GWJ2102A 2x11 kW  2 x (5 x 10 mm²) 400V 32A 2x16A 
 

GWJ2103A 2x22 kW  2 x (5 x 10 mm²) 400V 64A 2x32A 
 

I-ON WALL - Käynnistys RFID-kortilla 

GWJ2101R 2x7,4 kW 2 x (3 x 10 mm²) 230V 64A 2x32A 
 

GWJ2102R 2x11 kW  2 x (5 x 10 mm²) 400V 32A 2x16A 
 

GWJ2103R 2x22 kW  2 x (5 x 10 mm²) 400V 64A 2x32A 
 

 

OTA YHTEYTTÄ
0207 638 000
automation@hedtec.fi
hedengren.com/fi/hedtec

Oy Hedtec Ab
Lauttasaarentie 50
00200 Helsinki


