
Kuvaus Tekniset tiedot

Määräykset IEC 61851-1

Latauskapasiteetti, lataus-
tapa 3

maks. 11 kW

Nimellisjännite 230 V / 400 V / 1/3 AC

Nimellisvirta. maks 16 A säädettävissä
välillä 6–16 A 2 A:n välein

Nimellistaajuus 50 Hz

Liitin Jousiliitin

Latausliitos/latauspistoke Type 2

Latausjohdon pituus 5 m

Toiminta-/tilatieto LED-valollinen painike

Suojausluokka IP54

Vikavirtasuojaus AC 30 mA, DC 6 mA

Ympäristön lämpötila –25 – +40 °C

Ilmanvaihto Ei vaadi ilmanvaihtoa

Suojausluokka I I

Ylijänniteluokka III

Paino n. 8 kg

GEF Vision
ohjattava latausasema
Wallbe LEO on helppokäyttöinen, luotettava ja 
turvallinen latausasema. Seinään asennettava 
Plug & Charge -asema lataa auton nopeasti ja 
helposti. LEO on täydellinen ratkaisu kotitalouksille.

• Nopea, helppo ja mukava 
• Intuitiivinen ja kustannustehokas kytke 

ja lataa -ratkaisu (Plug & Charge) 
• Helppo asentaa 
• Huoltovapaa 
• Soveltuu asennettavaksi autotalleihin 

ja autokatoksiin sekä ulkotiloihin.

GEF Vision -energianhallintapalveluun 
yhdistettynä lataat silloin, kun se 
on edullisinta

GEF Kulutusohjauksella saat ohjattua lataus- 
aseman kulutuksen parhaimpaan hetkeen. 
Monipuolisessa ohjauksessa voidaan ottaa 
huomioon vaikkapa oma aurinkosähkön 
tuotanto tai sähkön markkinahinta.



Uudessa valossa – GEF    |    gef.fi

Monipuoliset ohjausmahdollisuudet  
GEF Kulutusohjauksen ohjaustapa on vapaasti 
valittavissa ja eri ohjauksia voi myös yhdistää toisiinsa. 

Ohjaustapoina valittavissa muun muassa:
• Aurinkosähkön teho
• GEF Kulutusmittauksen raportoima teho
• Minimiaika (laitetta pidetään päällä esimerkiksi 

6 tuntia 24 tunnin jaksolla)
• Lämpötila (pakettiin kuuluvan lämpötila-anturin mukaan)
• Aikaohjaus (ohjataan laite päälle 

esimerkiksi yösähkön aikaan)
• Spot-hinta (laite pois päältä esimerkiksi 

6 kalleimman tunnin ajaksi)
Eikö tarvettasi vastaavaa ohjausta löydy listalta? 
Ohjauksia kehitetään jatkuvasti, ota yhteyttä ja 
kysy viimeisimmät ominaisuudet!

Ei ainoastaan aurinkovoimalle
GEF Kulutusohjaus soveltuu käytettäväksi myös
ilman aurinkosähköä. Ohjaukseen voidaan ottaa
vaikka koko lämmitysjärjestelmä ja välttää
markkinoiden kalleimmat tunnit.

Toimii parhaiten GEF Kulutus- 
mittauksen kanssa
Yhdessä GEF Kulutusmittauksen kanssa
GEF Kulutusohjaus mahdollistaa reagoinnin
kulutuksessa tapahtuviin muutoksiin.
Esimerkiksi latauksen käynnistyessä voidaan
GEF Kulutusmittaukselta saadun tiedon avulla kytkeä
GEF Kulutusohjauksella ohjattu laite pois päältä,
jos oma tuotanto ei riitäkään kattamaan kokonaiskulutusta.

Turvallinen ja luotettava ratkaisu latauksen ohjaukseen 
GEF Kulutusohjaus on suunniteltu Suomessa, Suomen 
olosuhteisiin ja käyttötarpeisiin. Se on suunniteltu toiminta- 
varmaksi. Esimerkiksi jos internet-yhteys pilvipalveluun 
katkeaa, ohjaus kytketään oletustilaansa 30 minuutin jälkeen.

Tuotepaketti
• Latausasema Wallbe LEO
• GEF Alusta, 

sis. Kulutuksenohjauksen
• Virtalähde


