
Päivitä helposti 
tolpat lataaviksi.
Latari on suunniteltu taloyhtiöille, jotka haluavat  
parkkipaikoilleen yksinkertaisen ja edullisen ratkaisun 
ladattaville ajoneuvoille - ilman jatkuvia kuukausisopimuksia.

Sähköautoja tulossa?

Ei kalliita 
kaapelimuutoksia

Latari tuo latausmahdol-
lisuuden lähes jokaiselle 
parkkipaikalle olemassa 
olevaa kaapelointia 
pitkin. Riittää, että van-
hasta lämmitystolpasta 
on voinut lämmittää 
autoa aiemmin. 

Latari, jossa on 
myös lämppäri 

Latarin avulla autopai-
kalla voidaan ladata 
ajoneuvoja tai lämmit-
tää niitä ajastimen 
kanssa kuten ennenkin. 
Latari sopii siis kaikille 
ajoneuvoille. Ei ennallis-
tamistarvetta.

Ei kuukausi-
sopimuksia

Latarit asennetaan avaimet 
käteen -periaatteella, ilman 
kalliita ja jatkuvia sopimuk-
sia. Taloyhtiö laskuttaa suo-
raan sähkön käytön mukaan. 
Latari sopii lähes jokaiselle 
parkkipaikalle sekä teknisesti 
että hallinnollisesti. 

Lataa tai lämmitä. 
Vaihdata vain rasia.



Laadukas Suko-pistorasia

Vikavirtasuoja

Kahdelle autopaikalle: 

8 A / 1,84 kW 
SFS-EN 62752 -standardin 
mukainen hidaslataus

Energiamittari
Sertifioitu kWh-

• Tukeva teräsrunko
• IP44-luokitus
• CE-merkitty
• Sertifioitu

Takuu:  Runko/kotelo 5 vuotta
                Sähköosat 2 vuotta

Valintakytkin

Suora sähkö latauskäytölle

2h kelloajastin lämmityskäytölle

per rasia 
(kaksi autopaikkaa)

1 kpl 

2-10 kpl

11-20 kpl

21-30 kpl 

30+ kpl

800€

775€

750€ 

725€

700€

400,00€

387,50€

375,00€ 

362,50€

350,00€

-

251,88€

243,75€ 

235,63€

227,50€

per 
autopaikka

ARA-tuella 
(väh. 3 Lataria)

Hinnat asennettuna:

HUOM! Yli 5 autopaikan 
(eli vähintään 3 Latarin) 

hankintoihin on 
saatavissa ARA-tukea, 

joka kattaa 35% kustannuksista.(www.ara.fi)

Lataa 

ajomatkaa 

100 km/yö

(10 h lataus)

Lataa tai lämmitä. 
Vaihdata vain rasia.

Hinta sisältää rasioiden toimituksen, asennuksen sekä 
luovutusasiakirjat. Laskutus 50% ennakkoon ja 50% 
kun asennettu. Hinnat sis. alv 24%. Kartoitukset 
autopaikkojen määrän mukaan: 1-10kpl 300€, 11-20kpl 
450€, 20+ kpl 600€. Kartoistusta ei myydä erikseen.



 Latarin tekniikka 
 ja toiminta:

Latarissa kaikki käytetty sähkö mitataan 
autopaikkakohtaisesti. Latarissa on valinta-
kytkin, jolla voidaan valita jatkuva sähkö 
ajoneuvon lataamiseen tai ohjata sähkö 
kahden tunnin ajastinkellon kautta perinteistä 
lämmitystoimintoa varten. Latari toimii siis 
myös aivan kuten perinteinen autolämmitys-
rasia, mutta sen lisäksi se ottaa huomioon 
tiukemmat turvallisuusvaatimukset, joita 
sähköauton latauspisteille on asetettu, kuten 
erilliset vikavirtasuojat molemmille autopai-
koille sekä autolämmitysrasian vaatimuksia 
tiiviimpi kotelointiluokitus IP44.

 Latarin 
 hallinnointi:

Latari antaa taloyhtiölle laajat hallinnolliset 
mahdollisuudet ja monipuolisen päätäntäva-
pauden. Voitte pitää autopaikkojen vuokrat 
ennallaan ja alkaa veloittamaan sähköstä 
kWh-perusteista maksua vain sähköisten 
ajoneuvojen lataajilta, mutta voitte myös 
siirtyä veloittamaan kWh-perusteista maksua 
kaikilta autopaikkavuokralaisilta, jolloin auto-
paikkahinnoittelu on reilumpi myös esimerkik-
si polttoainekäyttöistä lisälämmitintä (”we-
bastoa”) käyttäville autopaikkavuokralaisille.

Sähköenergiamittareiden hallinnointi on hyvin 
tuttua esimerkiksi vesimittarien hallinnoinnis-
ta. Voitte periä lataajilta kuukausittain ennak-
koa ja lukea mittarit kerran-kaksi vuodessa 
tasauslaskutusta varten tai veloittaa teille 
sopivin aikavälein käytetyn sähköenergian.

Mittarien luenta voidaan toteuttaa autopaikka-
vuokralaisten toimesta tai teettää kootusti 
huoltoliikkeellä, miten vain katsotte teille 
hallinnollisesti parhaaksi.

Mikäli mittarien toistuva luenta tuntuu työlääl-
tä, niin voitte halutessanne myös määritellä 
vuosittaiseen ajomäärään perustuvan auto-
paikkakohtaisen vuosi- tai kuukausimaksun ja 
käyttää sähköenergiamittareita vain satunnai-
seen tarkasteluun hinnan paikkansa pitävyy-
destä.

 Latarin 
 sopivuus:

Yli sadan taloyhtiön kartoituksen perusteella 
voimme todeta, että yli 80%:ssa taloyhtiöistä 
voidaan hidaslataus (8 ampeeria suko-lataus-
johdolla) ottaa käyttöön kaikilla autopaikoilla 
hyvin pienillä (parista sadasta tuhanteen 
euroon) kiinteistökeskusmuutoksilla.

Ne taloyhtiöt, joissa latauksen mahdollistami-
nen kaikille autopaikoille ei onnistu ilman 
laajoja sähkökeskus- tai kaapelointimuutoksia 
ovat yleensä siinä tilanteessa, että laajempi 
saneeraus on tulossa 10-20 vuoden sisällä. Eli 
käytännössä ennen, kuin jokaisella autopai-
kalla tulisi olemaan sähköinen ajoneuvo. 
Näissäkin taloyhtiöissä voidaan huoletta 
tarjota Latarilla latausmahdollisuus sitä 
tarvitseville ennen laajamittaista saneeruasta.

Tilatessasi taloyhtiöllesi Latarit voit tilata 
meiltä myös kartoituksen. Ellei lataaminen ole 
enintään pienillä keskusmuutoksilla mahdol-
lista vähintään puolelle sähköistetyistä auto-
paikoista, sinulla on oikeus purkaa tilaus, 
jolloin myös kartoitus jää maksuttomaksi.
Monessa vanhemmassa yhtiössä autolämmi-
tysrasioissa on turvallisuuspuutteita tai 
ainakin ne ovat hankalia käyttää ikänsä 
vuoksi. Tällöinkin niiden tilalle kannattaa 
kerralla vaihdattaa Latarit, jotka tulevat ARA:n 
avustuksella miltei saman hintaisiksi, kuin 
laadukkaat metallikoteloiset autolämmitys-
rasiat ilman latausmahdollisuutta.

Lisätiedot ja tilaukset: Latari.fi

Lataa tai lämmitä. 
Vaihdata vain rasia.


