RATKAISUJA SÄHKÖAUTOJEN
LATAAMISEEN
Kaupungistuminen, kestävä kehitys ja digitalisaatio muuttavat tällä hetkellä nopeasti tapaamme
liikkua. Sähköautojen ja alaan liittyvien teknologioiden kehittyessä, sekä sähköautojen ja ladattavien hybridien hintojen laskiessa, niiden määrä tulee kasvamaan nopeasti lähivuosina.
Destian asiantuntijat hallitsevat sähköajoneuvojen lataamiseen haasteet: esikatselmukset, latausasemien sähkö- ja sijoitussuunnittelun, projektin johdon, rakentamisen ja käyttöönoton sekä ylläpidon ja huollon.
Toteutamme perus- (max 43kW) ja teholatauksen (50-450kW) latausjärjestelmiä yhdessä luotettavien laitetoimittajien ja alihankkijoiden kanssa.

Toteutamme julkiset
ja yksityiset perus- ja
teholatausasemat.

Järjestelmän tulevaisuuden
tarpeet huomioidaan
suunnitteluvaiheessa. Tällöin
latauslaitteita voidaan lisätä
tarpeen mukaan.

Latausjärjestelmät voidaan
toteuttaa saneeraus- ja
uudiskohteisiin.

www.destia.fi/sahkoinenliikenne

INFRAN TAJU
Destia on suurin infra-alaan keskittynyt yhtiö Suomessa. Suunnittelemme, rakennamme ja ylläpidämme liikenneväylien ja ratojen sekä liikenne- ja teollisuusympäristöjen lisäksi kokonaisia elinympäristöjä. Palvelumme ulottuvat maanalaisesta rakentamisesta kattavaan maanpäälliseen toimintaan ja vaativasta pohjarakentamisesta aina energia- ja insinöörirakentamiseen saakka.
Monipuolisen osaamisemme ansiosta me destialaiset toteutamme sekä suuria edistyksellisiä että pieniä
perinteisiä ratkaisuja samalla ammattitaidolla laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Toteutamme ratkaisuja,
jotka edistävät turvallista ja sujuvaa liikkumista ja jotka tekevät ympäristöstä pala palalta toimivampaa.

Destian palvelut sähköajoneuvojen lataamiseen
Kohdekatselmus /
esiselvitys

Suunnittelu

Selvitetään syöttävän sähköjärjestelmän kuormitus ja käytettävissä oleva
vapaa teho. Selvitetään mittauksin
sähköjärjestelmän kunto. Suositellaan
lämpökuvausta.

Rakentaminen ja
käyttöönotto

Ylläpito (24/7)

• Suunnitellut muutokset sähköjärjestelmään

• Laitevalmistajan, takuuehtojen
mukaiset huollot

• Kaapelireittien ja kaapeloinnin rakentaminen

• Latausjärjestelmän mittaukset
ja tarkastukset

• Latauslaitteiden asentaminen ja käyttöönotto
• Järjestelmän käytön testaus ja luovutus käyttöön

Latausjärjestelmän mitoitus esiselvityksen tuloksien perusteella. Jos nykyinen sähköjärjestelmä
ei mahdollista sähköautojen latausta, ehdotus
sähköjärjestelmän muutoksista.

Huolto

• Sopimuksen mukaan, puhelinpäivystys tiettyinä aikoina tai 24/7
• Vika- ja huoltopyynnöt kiireellisyyden mukaisesti

Aina lähellä asiakasta
Laaja palveluvalikoima

Lähellä asiakasta

Uudenaikaiset
menetelmät

Tarjontamme kattaa koko infran
elinkaaren suunnittelusta toteutukseen ja ylläpitoon.

Tavoitteemme on olla asiakkaidemme luotettavin ja osaavin
kumppani, jonka kanssa yhteistyö on pitkäaikaista. Toimimme
paikallisesti lähellä asiakkaitamme hyödyntäen koko Suomen
kattavaa osaamistamme.

Turvallisuus keskiössä

Vastuullinen toimija

Osaajien talo

Työturvallisuus on keskiössä
kaikessa toiminnassamme. Huolehdimme myös tielläliikkujien
liikenneturvallisuudesta.

Yritysvastuu ja vastuulliset toimintatavat kuuluvat jokapäiväiseen toimintaamme. Toteutamme työt asiakkaamme kanssa
sovitun mukaisesti kerralla
valmiiksi – tehokkaasti, taloudellisesti, ympäristöä kunnioittaen
ja aina turvallisesti.

Palveluksessamme on noin
1700 ammattilaista, joiden
työtä ohjaavat arvomme:
rehdisti, yhdessä, uudistuen ja
menestyen.

Käytämme kehittyneimpiä
työmenetelmiä ja hyödynnämme digitalisoitumisen
mukanaan tuomia mahdollisuuksia.
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