
Ainutlaatuinen ratkaisu 
omakotitaloon

en
sto
.fiModerniin arkkitehtuuriin sopiva Esteri-ul-

komittauskeskus sisältää nyt myös sähkö-
auton latausaseman. Enston patentoima 
ratkaisu on ainutlaatuinen markkinoilla. 
Siinä yhdistyvät sekä mittauskeskusten 
että auton latauksen uusin teknologia ja 
käytettävyys.

Omakotitaloon tai vapaa-ajan asunnolle ei 
enää jatkossa tarvita erillistä laitetta auton 
lataukseen, kun mittauskeskus sijaitsee lä-
hellä autopaikkaa kuten autokatoksessa 
tai rakennuksen seinustalla. Yhdistämisen 
ansiosta tarvitaan vain yksi asennus ja tu-
loksena on yksi yhtenäinen design.

Mittauskeskus
latausasemalla
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Esteri ulkomittauskeskus sai latausaseman
Kaikki superhelpon kotilatauksen edut

Käyttäjälle lataus on superhelppoa ja turvallista. Mittauskes-
kus kätkee sisäänsä saman tekniikan ja vastaavat toimin-
not kuin Ensto One Home -latausasema. Sen latausteho on 
16A/3,6kW ja siinä on sisäänrakennettu DC-vuotovirran val-
vonta (RDC-DD, 6mA). Muista Esteri-ulkomittauskeskuksista 
uutuuden erottaa sen kiinteästä latauskaapelista ja lataus-
tilan osoittavasta merkkivalosta. Viisimetrisessä kaapelissa 

on kaikkiin yleisimpiin sähköautoihin sopiva Type 2 -pistoke. 
Ensto Charger Control -mobiilisovelluksella on helppo sää-
tää latausvirtaa välillä 6A-16A. Bluetooth-yhteydellä toimiva 
sovellus tarjoaa kaksi erilaista operointitapaa: vapaa ja tun-
nistautumista vaativa. Jälkimmäisessä tapauksessa lataami-
sen voi aloittaa ainoastaan mittauskeskukseen paritetulta 
älypuhelimelta.

Rakennusaikaiset pistorasiat 
omassa tilassa 

 > Muu kalustus pysyy suojattuna 
omassa tilassaan

EVO50.06-ELY,  varustettu 
ylijännitesuojalla

Helposti asennettavat kiskot
 > Keskus voidaan kiinnittää 
rakennusaikana esimerkiksi 
kuormalavaan, josta se on 
tarvittaessa helppo liu`uttaa 
jännitteettömänä seinälle 
lopulliseen sijoituspaikkaan 
maa-asennuksessa

Kiinteä jalusta

Sulaketarvikkeet vakiona: 
25A pääsulakkeet, 
pohjakoskettimet ja 
supistuskannet

Vedonpoisto vakiona

Al50/Cu35 tyypin liittimet 
liittymiskaapelille

Irrotettava 
syöttökaapelin laippa 
helpottaa kytkentää

Tyyppi Snro Nim. 
virta

Pisto-
rasiat

Ylij. 
suoja

VVSK  
4-n. 

VVJSK  
C16A Latausteho Latauskaapeli C10A C16A Vara-

tila Väri Mitat (LxKxS)

EVO50.06ELY-EV16DG 34 403 95 50 A on on 1 1 16A / 3,6kW 5 m, Type 2 3 3 14 RAL7024 440x1660x165

EVO50.06ELY-EV16LG  34 403 96 50 A on on 1 1 16A / 3,6kW 5 m, Type 2 3 3 14 RAL7035E 440x1660x165

Tuotetiedot

Type 2 -pistoke

Latausasema 
1x16A / 3,6kW

5 m kiinteä kaapeli

Ensto 
Charger Control 

-mobiilisovelluksella 
säädät helposti 

latausvirtaa!


