
NÄIN ASENNAT LATAUSPISTEEN 
SÄHKÖAUTOILLE
Tietoa latauspisteiden toimittajista ja erilaisten latausratkaisujen asennuksesta.



KÄYTTÖKUSTANNUKSET
Nissan-sähköauton omistamisessa on 
lukuisia etuja.  Nissan LEAFin, Nissan 
e-NV200 Vanin ja Nissan e-NV200 
Evalian jatkuvat omistuskustannukset 
ovat huomattavasti edullisempia, kuin 
bensiini- ja dieselautoilla. Ylläpito-
kustannukset ovat alhaisemmat ja 
vakuutus on usein huokeampi.

Sähköautot voi joko ladata nopeasti 
pikalatauspisteessä tai 4-9 tunnissa 
Nissanin hyväksymillä latureilla. Jos 
päätät asentaa latauspisteen kotiisi, 
Nissan-jälleenmyyjäsi voi antaa vinkkejä 
tai auttaa sinua löytämään valtuutetun 
toimittajan/asentajan.

Nissan-sähköautojen 
hintaesimerkkejä:
Sähköauton akun lataaminen täyteen 
maksaa noin 2-3 €, kun kW/h maksaa 
0,1 €. Nissan LEAFin täydellä akulla voi 
ajaa jopa 250 kilometriä* ja e-NV200 

Vanilla/Evalialla jopa 170 kilometriä* 
(ajomatka riippuu vauhdista, maastosta, 
automaattisen ilmastoinnin käytöstä 
sekä ajotyylistä).

Käyttökustannukset ovat näin vähem-
män kuin 1,5 € sataa kilometriä kohden. 
Bensiini- ja dieselautot kuluttavat  
puolestaan usein 7-10 € sataa kilomet-
riä kohden, kun litrahinta on keskimää-
rin 1,4 €.

3

SISÄLTÖ
Käyttökustannukset  s. 3
Erilaiset latausratkaisut   s. 4-7
Nissanin valtuuttamat latauspisteiden toimittajat  s. 8-9
Latauspisteiden hallinta  s. 10

2 *NEDC-kulutustestin mukainen toimintamatka



Pikalataus
Nissanin pikalaturit on kehitetty  
CHAdeMO-standardin mukaan. Niillä 
lataat akun nopeimmin. Latausnopeus 
riippuu kuitenkin akun lämpötilasta. 
Lataus loppuu automaattisesti 
aloittamisajankohdan mukaan.  
– Jos pikalatausprosessi alkaa, kun 
akkua on jäljellä vähemmän kuin 50 %, 
lataus päättyy automaattisesti 90 % 
kohdalla tai tunnin kuluttua. 
– Jos pikalatausprosessi alkaa, kun 
akkua on jäljellä enemmän kuin 50 %, 
lataus päättyy automaattisesti 100 % 
kohdalla tai tunnin kuluttua.

PIKALATAUS
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TAVALLINEN 
LATAUS 
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Tavallinen lataus Nissan EVSE-johdolla
Nissan EVSE-johto maadoitetuilla liitti-
millä on tarkoitettu ensisijaisesti lataa-
miseen julkisilla latauspisteillä. Johto on 
mitoitettu 8 A latausvirralle – sillä voi la- 
data tyhjän akun täyteen 15-19 tunnissa.

Tavallinen lataus kotilatauspisteellä
Turvallisin ja helpoin tapa tehdä tavalli-
nen lataus kotilatauspisteellä, on yhdis-
tää se 220-240 V sähköverkkoon. 
Kotilatauspisteen asentaa Nissanin 
valtuuttama toimittaja. Näitä lataus- 
pisteitä on helppo käyttää ja ne tarjoa- 
vat optimaalisen AC-latauksen Nissan-
sähköautollesi. Voit lisäksi ladata akun 
täyteen samalla, kun lämmität sisätiloja, 
jos käytössäsi on Carwings-järjestelmä. 
Silloin voit myös kommunikoida autosi 
kanssa älypuhelimesi avulla.

Tavallinen lataus Mode 3 -johdolla
Nissan-jälleenmyyjäsi tarjoaa myös 
Mode 3 -johtoja. Näitä latausjohtoja voi 
käyttää joko julkisilla tai kotilatauspis-
teillä. Mode 3 -johto on mitoitettu 32 A 
latausvirralle, joita löydät uusimmilta 
latauspisteiltä. 32 A lataus vaatii kuiten-
kin, että autossasi on 6.6 kW laturi. 
Mode 3 -johdon käyttö ei vaadi johdolta  
”mustaa laatikkoa”, koska turvatoimen-
piteet tapahtuvat pistokkeen ja auton 
välillä. Mode 3 -johto tarjoaa optimaali-
sen AC-latauksen Nissan-sähköautollesi.



YLEISKATSAUS  
– LATAUSPISTEET JA PIKALATURIT

TAVALLINEN  
LATAUS  

32 A ASTI
DC-PIKALATURI 

CHADEMO

Latauspisteet Mode 3 
-lataustavalla tekevät 

tavallisesta latauksesta 
nopeampaa. 4 tunnin 

lataus edellyttää autolta 
6.6 kW:n laturia.

Julkinen infrastruktuuri. 
Valtuutetun sähkö- 

asentajan tulee hoitaa 
asennus.

16–32 A

100%
– noin 4-9 tuntia

20–45 minuutin lataus 
mahdollinen kaikilla  

Nissan-sähköautoilla.

Yksityinen/julkinen  
infrastruktuuri

Teho: 50 kW

80%
– 20–45 min.
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YLEISKATSAUS  
– KOTILATAUS

LATAUSAIKA LATAUSAIKA

16 A TAVALLINEN  
LATAUS:  

KOTILATAUSPISTE

32 A TAVALLINEN  
LATAUS:  

KOTILATAUSPISTE

TAVALLINEN  
LATAUS:  

MODE 3 -JOHTO

TAVALLINEN  
LATAUS:  

EVSE-JOHTO

AMPEERIT AMPEERIT

SAATAVUUS SAATAVUUS

MUUT TIEDOT MUUT TIEDOT
Suosittelemme  

pysyväksi ratkaisuksi 
kotilataukseen.

Saatavilla erikseen.   
Tulee asentaa vain  
valtuutetun sähkö- 
miehen toimesta.

Enintään 16 A

100%
– 8-9 tuntia

Suosittelemme pysy-
väksi ratkaisuksi kotila-
taukseen. 4 tunnin la-

taus edellyttää autolta 
6.6 kW:n laturia.

Saatavilla erikseen.   
Tulee asentaa vain 
valtuutetun sähkö- 
miehen toimesta.

Enintään 32 A

100%
– noin 4-9 tuntia

Mahdollistaa latauk-
sen Mode 3 -latausta-
valla. 4 tunnin lataus 
edellyttää autolta 6.6 

kW:n laturia.

Latausjohto  
vakiona LEAFissä.  
Lisävarusteena 

e-NV200 Vaniin/ 
EVALIAan 

Enintään 16/32 A

100%
– noin 4-9 tuntia

Käyttö kielletty,  
jos sähköasennusta  

ei ole tarkastettu.

Latausjohto vakiona 
LEAFissä ja e-NV200 

Vanissa/Evaliassa.

Enintään 8 A

100%
– noin 15-19 tuntia
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Plugit on Nissanin valtuuttama 
kotilatauspisteiden toimittaja.  
Yritys tarjoaa myös kattavia lataus-
infrastruktuureja sähköautoille. Aina 
jännitinverkoista tyytyväisiin asiakkai-
siin täydellä akulla, Plugitin tuotteet ja 
palvelut kattavat kaikki tarpeet 
toimivaan infraan.

Plugit tarjoaa edullisia ja mukautuvia varus-
teita lataamiseen kotona, työpaikalla tai 
julkisella paikalla. Heidän ratkaisunsa mah-
dollistavat käytännöllisemmän ja nopeam-

man tavan ladata turvallisuudesta huoleh-
tien. Latauspisteen voi ostaa yksistään tai 
osana suurempaa järjestelmää. Ne kattavat 
kaiken aina omakotitalojen yksityisistä 
latauspisteistä kerrostalojen tai parkkihal-
lien lataustarpeisiin. Tarkastuksen ja asen-
nuksen hoitavat Plugitin ammattitaitoiset 
sähköasentajat, jotka kartoittavat myös 
sopivat latausmahdollisuudet.

Lisätietoa ja hinnat löydät osoitteesta  
www.plugit.fi
Email: myynti@plugit.fi
Puhelin: +358  207 350 330

PLUGIT
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Liikennevirta Oy on 18 energiayhtiön 
omistama yritys, joka on erikoistunut 
latauspisteiden hallinnointiin. Yritys 
kehittää ja tarjoaa ratkaisuja sähkö-
autojen lataukseen. Kohderyhmiä  
ovat kunnat, yritykset, taloyhtiöt ja 
organisaatiot, jotka hallinnoivat 
parkkihalleja.

Liikennevirran latauslaitteet kattavat varsin 
laajasti koko maan, ja avaavat myös 
Euroopan latauspisteet sähköautoilijan 
käyttöön. Latauspisteet voidaan asentaa 
sekä ulko- että sisätiloihin. Liikennevirta 
vastaa kaikesta aina asennuksesta, hallin-
noinnista ja ylläpidosta asiakaspalveluun. 

Latauspisteet täyttävät tiukimmatkin 
turvallisuusstandardit: latausjohto on 
lukittu pisteeseen ja kaikki turvatoimen- 
piteet tapahtuvat matkapuhelinverkossa. 
Pisteen voi avata helposti tekstiviestillä tai 
RFID-tunnistuksella. Myös latausprosessin 
aloitus, maksu ja lopetus hoituvat helposti. 
Latauspisteet on varustettu SIM-kortilla, 
joka kommunikoi Liikennevirran kanssa 
GPRS-verkon kautta. Liikennevirran lataus-
pisteet julkaisevat reaaliaikaista dataa 
suomalaiseen tietokantaan, jotta käyttäjät 
voivat tarkistaa niiden saatavuuden kar-
toista, netistä tai matkapuhelimesta.

Lisätietoa osoitteesta: www.virta.fi 

LIIKENNEVIRTA
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Fortum Charge & Drive on erikoistunut 
latauspisteiden hallinnointiin. Yritys 
kehittää ja tarjoaa infrastruktuuri-
palveluita ja –ratkaisuja sähköautojen 
lataukseen. Kohderyhmiä ovat kunnat, 
yritykset, taloyhtiöt ja organisaatiot, 
jotka hallinnoivat parkkihalleja.

Fortum Charge & Drive on ratkaisu julkisille 
parkkipaikoille. Fortum on vastuussa kai-
kesta, aina asennuksesta, hallinnoinnista ja 
ylläpidosta asiakaspalveluun. Latauspisteet 
voidaan asentaa sekä ulko- että sisätiloihin. 
Latauspisteet täyttävät tiukimmatkin 
turvallisuusstandardit: latausjohto on 
lukittu pisteeseen ja kaikki turvatoimenpi-
teet tapahtuvat matkapuhelinverkossa. 

Pisteen voi avata helposti tekstiviestillä tai 
RFID-tunnistuksella. Myös latausprosessin 
aloitus, maksu ja lopetus hoituu näin hel-
posti. Latauspisteet on varustettu SIM-
kortilla, joka kommunikoi Fortumin kanssa 
GPRS-verkon kautta. Fortum Charge & 
Drive –latauspisteet julkaisevat reaaliai-
kaista dataa suomalaiseen tietokantaan, 
jotta käyttäjät voivat tarkistaa niiden saa-
tavuuden kartoista, netistä tai 
matkapuhelimesta.

Lisätietoa osoitteesta  
www.chargedrive.com

LATAUSPISTEIDEN 
HALLINNOINTI
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Nissan-asiakaspalvelu puh. 010 770 5222, sähköposti: finland@nissan-services.eu,
maanantai-perjantai 9:00-17:00
Nissan Assistance -tiepalvelu 24h/vrk, puh. 010 770 5222.

www.nissan.fi
www.sahkoinenliikenne.fi
www.plugit.fi
www.chargedrive.com
www.virta.fi


