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Kotitalouksille
Tuomme vaivattoman 
latauskokemuksen kotiovellesi  
älykkäillä, turvallisilla ja  
palkituilla latauspisteillä, jotka  
sopivat kaikenlaisille kotitalouksille. 
Latauspisteissämme on vakiona  
Type 2 -pistorasia, ja niihin  
voidaan valita lisävarusteena  
kiinteä latauskaapeli.
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Latauspisteet koteihin 

Valitse kaapelityyppi 
Oletko latauspisteen ainoa käyttäjä? Hanki latauspiste, 
jossa on kiinteä latauskaapeli. Onko latauspisteelläsi useita 
käyttäjiä? Valitse pistorasiamalli, johon voi kytkeä joustavasti 
minkä tahansa sähköauton sen omalla kaapelilla.

NewMotion 
Connect

NewMotion
Advanced

Räätälöinti**

Latauspisteen ominaisuudet

*Ja Ethernet
**Saatavilla lisämaksusta

Latausnopeus 

Yhteensopiva kaikkien  
sähköautojen kanssa

Säänkestävä

Bluetooth-yhteys

Internetyhteys

MID-sertifioitu kWh-mittari
Tarkka energiankulutuksen mittaus ja 

täsmällinen kustannuslaskenta

Käyttäjän RFID-tunnistus
Lisää turvallisuutta ja mahdollistaa 

valvotun vieraskäytön

enintään 22 kW

WiFi*

5 m ja 7,5 m

enintään 22 kW

WiFi + SIM*

5 m ja 7,5 m

Pylväskiinnitys

Useita värejä
Saatavilla olevat RAL-värit

Kiinteä latauskaapeli
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Plus*Vakiopalvelut

Vieraskäyttö

AutoCharge-toiminto 

Latauspisteen hallinta verkossa

Vieraskäyttö

Käyttäjätuki aina tavoitettavissa

Latauskortin käytön hallinta

Laiteohjelmiston päivitykset

Latauskustannusten automaattinen hyvitys

*Pakollinen NewMotion Advanced -mallissa

Sopimukset koteihin

Sopimustemme avulla voit ottaa kaiken hyödyn irti älykkäästä 
latauspisteestäsi. Älykkäät palvelut parantavat latauskokemustasi 
tarjoamalla reaaliaikaista tietoa automaattisista hyvityksistä, yhteyden 
tukitoimintoihin laskutukseen liittyvien tietojen tarkastelua varten ja 
paljon muuta.

Lisäpalvelut

Dynaamic Power Management
Dynamic Power Management varmistaa, että 
kotisi sähköjärjestelmän käytettävissä oleva 
sähkökapasiteetti on dynaamisesti tasapainotettu 
ja että sähkö jaetaan reaaliaikaisesti 
kotitalouslaitteiden ja latauspisteen kesken. 
Palvelu on saatavilla lisämaksusta.
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Yrityksille
Yrityksille tarjoamamme latausratkaisut 
sopivat täydellisesti sähköautojen  
lataamiseen kaikilla työpaikoilla,  
matkakohteissa ja varikoilla.  
Business Pro -ratkaisulla voidaan  
hallita jopa 40:tä latauspistettä,  
joten se on optimaalinen  
latausinfrastruktuurin keskus.  
Business Lite -ratkaisulla voit taata  
optimaalisen kustannustehokkuuden.
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Business Pro Business Lite

Kiinteä latauskaapeli 
Kiinteä latauskaapeli yksinkertaistaa lataamista 
entisestään. Työntekijät ja vierailijat säästyvät erillisten 
kaapelien aiheuttamalta vaivalta ja voivat aloittaa 
lataamisen entistä nopeammin. Yrityksille tarkoitettuihin 
latauspisteisiin on saatavilla kiinteä Type 2 -latauskaapeli, 
jonka pituus on joko 5 tai 7,5 metriä.

Latauspisteet yrityksille

OCPP-yhteensopiva

Business Pro -laitteen kauttaSIM*

Latausnopeus

Säänkestävä

Yhteensopiva kaikkien  
sähköautojen kanssa

Verkkoyhteys

MID-sertifioitu kWh-mittari
Tarkka energiankulutuksen mittaus ja 

täsmällinen kustannuslaskenta

Käyttäjän RFID-tunnistus
Lisää turvallisuutta ja mahdollistaa 

valvotun vieraskäytön

*Ja Ethernet
**Saatavilla lisämaksusta

Latauspisteen ominaisuudet

enintään 22 kW enintään 22 kW

Räätälöinti**

Pylväskiinnitys

Useita värejä
Saatavilla olevat RAL-värit

Kiinteä latauskaapeli
5 m ja 7,5 m
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Sopimukset yrityksille

Vakiopalvelut

Vieraskäyttö

Lisäpalvelut

*

AutoCharge-toiminto 

Latauspisteen  
hallinta verkossa 

Lataustiedot

Vieraskäyttö

Dynamic Power Sharing 

Käyttäjätuki aina  
tavoitettavissa

Latauskortin  
käytön hallinta
Hinta-asetukset

Laiteohjelmiston päivitykset

Business Hub

Automaattinen 
 laskutus ja tilitys

Yrityksille tarkoitettujen sopimusten avulla latausinfrastruktuuria 
voidaan hallita optimaalisella kustannustehokkuudella. Sopimuksiin 
sisältyy älykkäitä palveluita, joiden avulla voit seurata tietoja  
reaaliaikaisesti verkkoalustalla ja siten saada vielä paremman 
käyttökokemuksen.

Plus Entry

*Saatavilla lisämaksusta
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Dynamic Power Sharing 
Varmista yrityksen latausinfrastruktuurin 
optimaalinen tehokkuus automaattisella  
virranjaolla kaikkiin liitettyihin latauspisteisiin.

Dynamic Power Management 
Hyödynnä sähköautojen lataamiseen käytettävän 
sähköjärjestelmän teho optimaalisesti Dynamic Power 
Management Yrityksille -ratkaisulla. Tämä dynaaminen 
kuormanhallintaratkaisu jakaa sähköjärjestelmän tehon 
dynaamisesti kaikkien liiketoimintojen ja sähköautojen 
latausinfrastruktuurin kesken. Näin voit lisätä 
latausnopeutta tai latauspisteiden määrää toimipaikalla 
ilman kalliita sähköjärjestelmän päivityksiä.

Business Hub 
Valvo ja hallinnoi sähköautojen hajautettua 
latausinfrastruktuuria keskitetyn alustan kautta.
Etäkäyttö, hinta-asetukset ja budjetointi 
mahdollistavat yrityksen tarpeisiin optimoidut 
määritykset ja helpon sähköautojen  
latauksen hallinnan.

Lisäpalvelut
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Räätälöinti ja  
lisätarvikkeet
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Värit

Pylväät

Latauspisteet ovat oletusarvoisesti seinään asennettavia,  
mutta valittavissa on myös pylväsasennus. Pylväät on  
suunniteltu erityisesti NewMotionin latauspisteille**.

Harmaa 
RAL7016

Valkoinen 
RAL9010

Valkoinen* 
RAL9010

Musta 
RAL9005

Vihreä 
RAL6007

10046 
Pylväs yhdelle 
latauspisteelle
Pituus: 113 cm Pituus: 113 cm

Pehmeälle 
maaperälle tehtäviin 
pylväsasennuksiin Pituus: 200 cm

Kyltti ei sisälly  
hintaan

Pituus: 200 cm
Kyltti ei sisälly  
hintaan

10047 
Pylväs kahdelle 
latauspisteelle

42002 
Seinäteline 
kahdelle 
latauspisteelle

10051 
Betonijalusta

10048 
Pylväs yhdelle 
latauspisteelle  
ja kyltti

10049
Pylväs kahdelle 
latauspisteelle  
ja kyltti

Mukautettu 
Haluamasi RAL-väri

Valitse latauspisteen väri. NewMotionin latauspisteissä on oletuksena valkoinen etukansi  
(RAL 9010) ja harmaa takakansi (RAL 7031). Valitse jokin kolmesta vakiovärivaihtoehdosta  
tai käytä rohkeampaa väriä saadaksesi suuremman huomioarvon. Voit myös valita oman värin,  
joka sopii täydellisesti kodin tai yrityksen brändin väreihin.

*NewMotion Connect on saatavilla vain valkoisena.

**NewMotion Connect on saatavilla vain  
seinään asennettuna.
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Kyltti

Lisävarusteet 

Osoita vierailijoille kylteillä, missä he voivat ladata sähköautonsa.  
Kyltit voi kiinnittää pylvääseen tai seinään.

Varmista liitettävyys kaikilla alueilla ja tarjoa erilaisten  
sähköautojen lataamiseen soveltuvia latauskaapeleita.

Seinä: 10059
Pylväs: 10054 
Latauspaikka*

45000 
Mobiilireititin

Seinä: 10262
Pylväs: 10257 
Electric vehicles only*

44001 
Latauskaapeli, Type 1

Seinä: 10056
Pylväs:10061 
Vasemmalla ja oikealla*

44002 
Latauskaapeli, Type 2

10045 
Pylväs kylttiä varten**

Mitat: 30 x 45 cm (l x k)

Yhdistää latauspisteet 
pilveen, jos GPRS- tai 
Ethernet-yhteys
ei ole käytettävissä.

Mitat: 30 x 15 cm (l x k)

Type 1 - Type 2
•	 32 A / 7,4 kW
•	 1-vaiheinen
•	 6 metriä

Mitat: 30 x 15 cm (l x k)

Type 2 - Type 2
•	 32 A / 22 kW
•	 3-vaiheinen
•	 6 metriä

Pituus: 330 cm

* Sisältää asennuspidikkeet, joilla kyltin voi kiinnittää joko seinään  
  tai pylvääseen, riippuen tilauksesta.
**Pylväs ei sovellu latauspisteiden asentamiseen.
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Latauspalvelut  
tien päällä
Nauti saumattomasta 
latauskokemuksesta missä 
tahansa. NewMotionin 
latauskortti ja EV Charging 
-sovellus tuovat Euroopan 
johtavan latausverkon  
saatavillesi. 



14

NewMotion-latauskortti

•	 Pääsy yli 200 000 julkiseen latauspisteeseen eri puolilla 
Eurooppaa

•	 Lataustapahtumien ja -kustannusten seuranta verkossa
•	 Vaivaton latauskustannusten maksu mm.  

ALV-eritellyllä laskulla
•	 Nopea lataus yhdellä kortilla
•	 Käyttäjätuki aina tavoitettavissa

 EV Charging by NewMotion -sovellus

•	 Helppo latauspisteiden haku ja reittiohjeet
•	 Lataus yli 200 000 julkisella latauspisteessä eri  

puolilla Eurooppaa 
•	 Lataustapahtumien aloittaminen ja  

lopettaminen sovelluksesta
•	 Hintatiedot ja latauksen kokonaishinnan arvio
•	 Aiempien latauskertojen tarkastelu yhdestä paikasta

Brändisi tarjoamat liikkuvuuspalvelut

•	 Laajenna sähköautojen latausvalikoimaasi ja  
paranna brändikokemusta yrityksesi brändillä  
varustetun latauskortin avulla

•	 Integroitu sähköautojen latausratkaisu sisältää  
liikkuvuuspalvelut ja mahdollistaa 200 000  
latauspisteen käytön eri puolilla Eurooppaa

•	 Kuukausilaskutus kuljettajan maksutapahtumien  
määritysten mukaisesti 

•	 Asiakaspalvelu auttaa kuljettajia ympäri vuorokauden
•	 Lisäksi saatavilla on yhteisbrändätty  

sähköautojen lataussovellus

Latauspalvelut tien päällä
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Ota yhteyttä

Jos haluat lisätietoja, ota meihin  
yhteyttä soittamalla numeroon
+358 (0)9 817 10 656 tai  
lähettämällä sähköpostia osoitteeseen  
asiakaspalvelu@newmotion.com
Olemme apunasi.




