
LEXUKSEN KOTIASENNETTAVAT 
LATAUSASEMAT

PARAS RATKAISU
AUTOSI LATAAMISEEN

ESIMERKIKSI
LEXUS-LATAUSASEMA 
kiinteällä n. 6 metrin latauskaapelilla
svh. 699 € 
asennettuna  1 312,80 €

Lexus-latausjärjestelmät täyttävät seuraavat standardit: 
IEC 61851-21-2 • IEC 61851-1 Ed. 3 • IEC 60364-7-722 Ed. 1 • IP54 luokitus

Lexus on tuonut myyntiin omat, sen tiukat laatu- 
vaatimukset täyttävät kotiasennettavat latausasemat 
sähköautoja ja ladattavia Plug-in Hybrid -autoja varten. 
Voit ostaa latausaseman autokaupan yhteydessä 
lisävarusteena avaimet käteen -periaatteella, 
jolloin hinta sisältää myös latausaseman asennuksen.

Avaimet käteen -asennuspalvelun hintaan sisältyy:
latausaseman asentaminen, kaapelointi pinta-asennuksena max. 20 m etäisyydelle sähkökes-
kuksesta, läpivienti puurakenteeseen, suoja-automaatti 3x16 A asiakkaan sähkökeskukseen 
tarvittaessa, moduulikotelon asennus johdonsuoja-automaattikytkintä varten tarvittaessa sekä 
matkat 100 km:n etäisyydellä Eltelin toimipisteestä. Lexuksen valtakunnallisena kumppanina 
latausasemien asennuksissa toimii Eltel Networks Oy.

LEXUS LINK -SOVELLUKSEN AVULLA 
hallitset kätevästi mm. Lexus-latausasemien seuraavia toimintoja:
• Latauksen ajastus
• Latauksen käynnistys
• Latauksen lopetus

• Ulko- ja sisäkäyttöön suunniteltu, 
 helppokäyttöinen ja moderni latausasema, 
 joka kestää Suomen vaativissa olosuhteissa.
• Lexus-autoihin soveltuva ja yleisen standardin 
 mukainen Mennekes Type 2 -latauskaapeli (n. 6 metriä). 
• Laitteessa on sisäänrakennettu tasavirta- ja vikavirtasuojaus.
• Takuu 3 v autokaupan yhteydessä ostettuna, 
 2 v erikseen ostettuna.
• Lisävarusteena saatavissa kaapelin säilytysteline ja metallinen pylväs. 

Teho säädettävissä 3,7–22 kW välillä. Latausaseman käytettävissä oleva maksimiteho 
riippuu talon sähköjärjestelmän pääsulakkeiden ja kaapelointien koosta. Asennus-
partnerimme asentavat ja säätävät latausaseman parhaiten soveltuvaan tehoon, 
joka voidaan ottaa turvallisesti talosi sähköjärjestelmästä.

Latausajat Lexus-latausasemalla esimerkiksi:
UX EV |  14 h 20 min (3,7 kW, 0–80 %) 
 |  8 h 02 min (6,6 kW, 0–80 %)

Applikaation palvelut ovat erillisiä lisäpalveluita, joiden sisältö ja ominaisuudet voivat vaihdella. 
Esitetyt latausajat ovat esimerkkejä. Latausajat ovat riippuvaisia eri tekijöistä, kuten lataustehosta, 
latauslaitteistosta, vallitsevasta ulkolämpötilasta, akun lämpötilasta, sekä akun ja auton kunnosta.

kiinteällä n. 6 metrin latauskaapelilla

• Lexus-autoihin soveltuva ja yleisen standardin 
 mukainen Mennekes Type 2 -latauskaapeli (n. 6 metriä). 

• Akun varaustilan tarkistus
• Auton esilämmitys ja jäähdytys

Lexus Linkin avulla löydät myös latausverkoston latausasemat ja maksat latauksen. Vertailuaika tilapäislatauslaitteella kodin normaalista sähköpistorasiasta: 
30 h (1,8 kW, 0–80%, ei suositella toistuvaan käyttöön)


