KÄTEVÄÄ KIINTEISTÖKORJAUSTA

AVAIMET KÄTEEN -PALVELUA AMMATTITAIDOLLA

SÄHKÖAUTOJEN LATAUSPISTEET TALOYHTIÖIHIN
Cateva on taloyhtiöiden ja kiinteistöjen apuna myös kestävää kehitystä ja
ympäristön hyvinvointia tukevissa hankkeissa: huolehdimme sähkö- ja hybridiautojen sekä sähköpolkupyörien latauspisteiden asennuksesta luotettavasti
avaimet käteen -mallilla.

Latausratkaisut kaikenlaisiin tiloihin ja kiinteistöihin:
• Parkkipaikat
• Parkkihallit
• Taloyhtiöt ja liikekiinteistöt

Laiteominaisuudet tarpeiden mukaan:
• Latauspisteet ilman käyttäjälaskutusta esim. omakotitaloihin
• Älykkäät latauspisteet, joissa laskutus suoraan käyttäjiltä käytön mukaan
• Lataustehon ja kuormituksen älykäs ohjaaminen useamman auton kesken

Tiesitkö tämän!
Sähköauton lataaminen lämmitystolpasta ei ole suositeltavaa. Niitä ja perinteisiä
pistorasioita ei ole suunniteltu jatkuvaan latauskäyttöön. Kiinteästi asennettava
latauslaite on aina suositeltavin, tarpeenmukaisin ja turvallisin ratkaisu.

Sähkö- ja hybridiautot yleistyvät nopeasti – ota yhteyttä ja toimi nyt!

WWW.CATEVA.FI

NÄIN LATAUSPISTEEN ASENNUS ETENEE:

1. TARVEKARTOITUS
Taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä selvittävät sähköautojen lataustarpeen asukkaiden
keskuudessa. Asiaa on hyvä miettiä myös pidemmällä aikajänteellä esim. 10 vuoden
päähän. Samalla selvitetään kiinteistön nykyiset resurssit latauspisteen asennukselle,
mm. sähköverkon huipputeho ja kuormitettavuus. Myös esim. piharemonttien yhteydessä
on hyvä varautua tulevaisuuden lataustarpeisiin.
Asiantuntijamme voi tarvittaessa avustaa jo hankkeen esiselvitysvaiheessa ja tulla kertomaan erilaisista toteutusvaihtoehdoista.

2. YKSILÖLLINEN TARJOUS
Teemme hankkeen esiselvitysten pohjalta taloyhtiölle tarjouksen, joka sisältää alustavan
toteutussuunnitelman hintoineen.

3. SUUNNITTELU JA TOTEUTUS
Tarjouksen hyväksymisen jälkeen laadimme varsinaisen toteutussuunnitelman. Se pitää
sisällään mm. kuvauksen latausjärjestelmän ominaisuuksista sekä hankkeen aikataulun ja
kiinteän kustannusarvion.

4. KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO
Opastamme asukkaita latauspisteiden oikeassa käytössä ja huolehdimme laitteiden
ylläpidosta sovitusti.

Hyödynnä avustus!
Asumisen ja rahoituksen kehittämiskeskus ARA myöntää avustusta sähköautojen latauspisteiden edellyttämiin kiinteistöjen sähköjärjestelmiin kohdistuviin muutoksiin. Avustuksen määrä on 35 % ja sitä voivat hakea taloyhtiöt, vuokrataloyhteisöt ja niiden omistamat
pysäköintiyhtiöt.
Lue lisää: www.ara.fi » Lainat ja avustukset
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