
Webasto Pure – Kasutusjuhend
Lihtne laadimine teie elektriautole 
Taskukohane | Ohutu | Praktiline | Stiilne 

Webasto Pure laeb teie auto kergesti ja tõhusalt
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Taskukohane, ohutu ja mugav kasutada 

Lai võimsuse vahemik - 3,6 kuni 11 kW 

4,5 meetrine kaabel, tüüp 2 pistikuga 

Garanteeritud Webasto kvaliteet 

autokataloog.ee



Webasto Pure – usaldusväärne ja turvaline laadimisjaam teie 
kodus

Kas plaanite elektriauto ostu, kuid 
laadimisele ei ole veel mõelnud? 

Kas te vajate sobivat seadet koduseks 
kasutamiseks, mis oleks samal ajal lihtne ja 
ka turvaline? 

Lahendus on Webasto Pure!

Spetsiaalselt koduseks kasutamiseks 
mõeldud Webasto Pure laadimisjaam 
võimaldab laadida  elektriautot ime-
lihtsalt.

Webasto Pure = tõhus ja praktiline elektriautode 
laadimine
Tuleviku suunas liikumine on puhas, jätkusuutlik ja 
elektriga: üha enam autoomanikke eelistab elektrit 
ja rohelist energiat fossiilkütusele.

Tavalised kodus olevad pistikupesad ei ole 
mõeldud suure koormusega pidevaks laadimiseks. 
Lisaks  on laadimine pistikupesast aeganõudvam - 
eriti kui tegemist on suure akuga elektrisõidukiga.
Võimas, kestev ja turvaline valik: uus Webasto Pure.

Säästa aega 
Rohkem laadimisvõimsust, vähem ootamist. 
Võrreldes tava seinalaadijaga, laeb Webasto Pure 
teie sõiduki aku oluliselt kiiremini.

Kogege mugavust ja turvalisust 
Ajatu disain, ohutu ja lihtne kasutada. Webasto Pure  
kasutamine ja käitlemine õnnestub kõigil.

Säästa raha 
Väga hea hinna ja kvaliteedi suhe. Webasto Pure 
võimaldab tarbijale suurt laadimisvõimsust soodsa 
hinnaga.

Garanteeritud kvaliteet 
Tuntud Webasto kvaliteet. Webasto Pure 
valmistamiseks on kasutatud kõrge kvaliteediga 
komponente ja tööstusharu parimat tehnoloogiat.



LED indikaator 
näitab selgelt, kas 
laadimisjaam töötab 
või mitte.

Taaskäivituse lülitit 
10 sekundit all 
hoides, saate 
diagnoosida seadet. 
Kui diagnoos on 
edukas naaseb 
seade ooterežiimi.

Tüüp 2 laadimispeaga 
ja 4,5 meetrit pikkune 
fikseeritud kaabel. 
Kui kaabel ei ole 
kasutuses saab selle 
kinnitada 
laadimisjaama külge.

Võtmega saab seadet 
sisse ja välja lülitada. 
Võtme saab 
eemaldada nii „sees“ 
kui „väljas“ olekus.

Webasto Pure – Luotettava ja turvallinen latausasema kotiisi Seadme spetsifikatsioonid
Nii töötab Webasto Pure

Seadme seadistamine

1. Seadmega kaasasolev paigaldusraam ja laadimisjaam
kinnitatakse seina külge.

2. Elektrik ühendab laadimisjaama vooluvõrku.

3. Laadimisjaam on kasutamiseks valmis!

TÄHELEPANU!

Tehnikud, kes paigaldavad  või hooldavad seadet, 
peavad omama asjakohast kvalifikatsiooni ja elektri-
süsteemidega töötamise luba. Paigaldust teostav 
elektrik vastutab paigaldatava seadme ja paigaldus-
eeskirjade järgimise eest.

Laadimisjaama kasutamine

Webasto Pure laadimisjaama projekteerides oleme 
panustanud turvalisusesse  ja kasutusmugavusse. Selle 
näiteks on 4,5 meetri pikkune laadimiskaabel 
paindlikuks laadimiseks - kaabel ulatub enamasti sõiduki 
mõlemale küljele.

Webasto Pure näitab oma olekut LED tule abil:

LED-indikaatori värv Tähendus

 Sinine Seade on kasutamiseks valmis / seade on laetud.

 Sininen vilgub Seade on välja lülitatud.

 Roheline Laadimine.

 Roheline vilgub  Laadimine on lõpetatud.

 Roheline/kollane 
vilgub iga 3 sekundi järel 

Laadimisjaam laeb ühendatud sõidukit väiksema võimsusega 
kuna laadimisjaama kõrgenenud sisetemperatuuri tõttu. 
Pärast jahtumist jätkub laadimisjaama töö tavavõimsusel.

Roheline/punane 
vilgub iga 3 sekundi järel

Laadimisjaam laeb ühendatud sõidukit madalamal 
võimsusel paigaldusprobleemi tõttu.

 Kollane Ülekuumenemine. Laadimine lõpetati laadimisjaama 
kõrge sisetemperatuuri tõttu.

 Punane Pinge jälgimises või süsteemi jälgimises on tõrge.

Punane vilgub iga 3 
sekundilise intervalliga

Sõiduki ühendusviga. Ühendage sõiduk uuesti.

Ei LED-valoa Laadimisjaamas pole voolu.
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Vali Webasto Pure.

Võta meiega ühendust
Kas tekkis küsimusi toote või selle paigalduse kohta? Võta 
ühendust Webasto Pure maaletoojaga: info@kgk.ee

Tehnilised andmed

Nimivool (A) 

(reguleeritava võimsusega)
16A 3-faasiline või 1-etapp

Pinge (V) 230/400

Laadimisvõimsus (kW) 3,6 - 11

Võrgu sagedus (Hz) 50 / 60

Pistik Tüüp 2 laadimispistik: max. 32A / 400 VAC komplekti 

kuuluv kaablihoidja pikkus 4,5 m 

Töötemperatuur (°C) -25 - +55  (ilma otsese päikesekiirguseta)

Mõõdud (L x K x S) 225 x 447 x 116 mm [koos paigaldusraamiga]

Rikkevoolukaitse Seadmel on sisseehitatud 6 mA alalisvoolu tuvastamine. Toiteahelasse 

peab olema paigaldatud 30 mA Typ-A rikkevoolukaitse.

Tootekood W5110316A
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116 mm  

Elektriline number 3430500




