
ABB Terra AC -latausasema ja Bravida Charge App on nopea 
ja helppo asentaa, ja ottaa käyttöön etäkonfiguroinnin 
sekä muiden käyttöönottoa tukevien toimintojen 
ansiosta. Säästät siis aikaa ja rahaa. Tilaa säästävän 
muotoilun ansiosta latausasema voidaan asentaa helposti 
seinälle. Terra AC -latausasema on erinomainen EV-
kotilatausasema, joka vastaa tulevaisuuden tarpeisiin 
tarjoten korkealuokkaista laatua ja turvallisuutta. 
Latausasema kiinteällä johdolla 1420€ sis. alv 24%. 
 
Erinomainen liitettävyys: Wifi, Bluetooth ja Ethernet 
mahdollistavat helpon integroinnin ympäröiviin laitteisiin 
sekä järjestelmiin.

Lataa sähköautosi kotona älykkäällä 
latausasemalla
Saat markkinoiden älykkäimmän latausaseman, jota voit hallita ja seurata yhdessä Bravida 
Charge -sovelluksen kanssa hintaan 1200€ sis. alv 24%. Tarjous voimassa 31.5.2022 asti.

 

• Kulutuksen seuranta
• 12 kuukauden ilmainen yhteys Bravida Charge 

-palveluun
• 30 km ajomatkan Bravidan lähimmästä toimipisteestä
• Korkeintaan 10 metriä sähkökaapelia 

sähkökeskukselta latausasemalle pinta-asennuksena
• 1 kpl läpivienti (puurakenne)
• Latausaseman asentaminen seinään

• A-tyypin vikavirtasuojan, asennuksen ja 
kytkennän olemassa olevaan sähkökeskukseen. 
Sähkökeskuksella tulee olla valmius vikavirtasuojan 
asennukselle

• Tarvittavat kiinnitystarvikkeet
• Käyttöönotto ja opastus
• Asennuksen dokumentointi ja sähkösuunnitelman 

päivitys (punakynäpiirros asiakkaan kuviin).

Kun tilaat tämän paketin Bravidalta, siihen sisältyy:

Latausasema ABB TERRA AC 22kW 3-vaihe, Type 2



• Hinta sisältää latausaseman säädettynä 
sähköliittymän mukaan

• Mahdolliset asennuksen edellyttämät lisätyöt 
sovitaan asiakkaan kanssa ja veloitetaan erikseen

• Pääsulakkeen laukeamisen riskin minimoimiseksi 
suosittelemme, että kiinteistön pääsulake on 
vähintään 25 A.

• Ennen asennusta tulee varmistaa, että löytyy 

vapaa ja valmis kaapelireitti syöttökaapelille. 
(oltava vapaa hyllyistä tai muista kiinteistä 
kalusteista)

• Jos haluat liittyä Bravida Charge -palveluun, 
tulee latausasema asentaa kiinteistön wifi-verkon 
kantaman sisälle. Latausaseman 4G-yhteys 
mahdollista lisäveloituksella.

 
 

 

 

Huomioon otettavat asiat ennen asennusta

• Latauskaapeli
• Pylväsasennus
• Sulakkeen lisäys sähkökeskukseen (oletuksena, että keskuksella tilaa sulakkeelle)
• Tarvittaessa voimme suurentaa pääsulakkeita (huomioithan, että tämä vaatii uuden liittymäsopimuksen)
• Sähkökeskuksen laajennus
• Ethernet-kaapelointi
• MID-sertifioitu mittarointi ja RFID (mahdollistaa latauksen laskutuksen ja laitteen lukituksen)
• Autolatausasema MID-sertifioidulla mittaroinnilla 1600€ sis. alv 24%.
• Dynaaminen kuormanhallinta 
• Latausaseman lisätakuu

Latausasemiin liittyvät tilaukset ja kysymykset
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