SÄHKÖVERKKOJEN ASIANTUNTIJA
Sähköautojen lataus ja ulkovalaistus

SÄHKÖALAN MONIPUOLISTA OSAAMISTA
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Exsane Oy:n palvelut
siirtävät luotettavasti
sähköä, valoa ja tietoa.

SUJUVAA YHTEISTYÖTÄ
SÄHKÖAUTOJEN
LATAUKSEEN

Exsane Oy on sähkö-, tele- ja valaistusverkkojen asiantuntija,
joka on osa kotimaista perheyhtiötä – Iivari Mononen Groupia.
Vaalimme toiminnassamme konsernin arvoja: luottamusta,
asiakastuntemusta, joustavuutta, rohkeutta, ympäristön huomiointia
ja omaleimaisuutta. Kuntien ja verkkoyhtiöiden lisäksi palvelemme
valtakunnallisesti muun muassa taloyhtiöitä ja liikekiinteistöjä.

Exsane teki asiakastaloyhtiöömme kartoituksen sähköautojen latauspisteistä helmikuussa 2021. Tavoitteena oli kartoittaa
mahdollisuuksia saada latauspisteet
yhdeksään autopaikkaan, jotka sijaitsevat
kahdessa erillisessä autohallissa.

Exsane Oy työllistää sähköalan ammattilaisia usealla paikkakunnalla.
Yhdessä olemme suunnitelleet, rakentaneet, tarkastaneet ja ylläpitäneet
infraverkkoja jo yli 25 vuoden ajan. Tarjontaamme kuuluvat myös
katuvalaistukseen ja sähköautojen latauspisteisiin liittyvät palvelut,
joista kerromme enemmän tässä esitteessä.

Kartoitus hoitui sujuvasti ja nopeasti.
Exsane kävi paikalla tarkastamassa kohteen ja oli yhteydessä sähkölaitokseen.
Erityiskiitosta saa itse raportti, joka on parhaita näkemiäni. Taloyhtiön hallituksen on
helppoa ymmärtää selkeän, informatiivisen
ja kansantajuisen raportin sisältö ja tehdä
sen perusteella päätöksiä, vaikkei sähkötekniikka olisikaan tuttua.

Tervetuloa tutustumaan tarjontaamme!

Nina Ambrusin
isännöitsijä
OP Isännöinti Itä-Uusimaa Oy
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SÄHKÖAUTOJEN LATAUSPISTEET
Sähköautojen latauspisteet nostavat
kiinteistön arvoa.
Liikenteen sähköistyminen etenee vauhdilla, ja
sähköauton latausmahdollisuus ohjaa monen
autoilijan päätöksiä asuin- ja asiointipaikan valinnasta. Me autamme asiakkaitamme vastaamaan
myönteisesti kuluttajan kysymykseen siitä, kenellä
on parhaat latauspalvelut.

Kun tiedetään, paljonko latauslaitteille on käytettävissä sähkötehoa, tehdään tarvittaessa suunnitelma tehon nostamiseksi. Latauspisteiden määrälle ja teholle on valittavissa useita vaihtoehtoja,
ja useimmiten olemassa oleva kapasiteetti riittää
ainakin matalatehoista latausta varten.

Exsanen kokonaispalvelun avulla latauspisteiden
hankinta on asiakkaalle vaivaton prosessi. Kaikki
alkaa kartoituksesta, jonka avulla varmistetaan
nykyisen sähköjärjestelmän kapasiteetti.

Kartoituksen jälkeen huolehdimme järjestelmän
asennuksesta, käyttöönotosta ja ylläpidosta. Järjestelmä mahdollistaa myös energianmittaukseen
ja laskutukseen liittyvät palvelut.

LATAUSPISTEPALVELUMME
 kartoitus joko paikan päällä tai
piirustusten perusteella
 toimenpide-ehdotus ja
investoinnin kustannusarvio
 asennus ja käyttöönotto
 ylläpito

Taloyhtiöiden tulee varautua sähköautoilun kasvuun
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Maaliskuussa 2021 voimaan tullut laki velvoittaa taloyhtiöt lisäämään sähköautojen latausmahdollisuuksia.
Suurten pysäköintialueelle ulottuvien korjaushankkeiden yhteydessä tulee asentaa latausvalmius, mikäli
talossa on enemmän kuin neljä pysäköintipaikkaa.
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ULKOVALAISTUS
Oikein mitoitettu ulkovalaistus
tuo turvallisuutta ja viihtyisyyttä.
Suunnittelemme ja rakennamme yksilöllisten tarpeiden mukaan
optimoituja ulkovalaistusverkkoja sekä kaupunkiympäristössä
että taajamissa. Tarjoamme kustannustehokkaita avaimet käteen
-ratkaisuja myös katuvalaistuksen saneeraustarpeisiin – vaihdamme esimerkiksi vanhat valaisimet energiatehokkaisiin
LED-malleihin. Huolehdimme valaistuksen toimivuudesta myös
verkon valmistumisen jälkeen.

ULKOVALAISTUSPALVELUMME:

6

 valaistussaneeraukset
 verkon suunnittelu
 verkon rakentaminen
 kuntotarkastukset
 huollot ja ryhmävaihdot
 kunnossapito
 purkutyöt

Meiltä voit tilata helposti samasta paikasta sekä parkkialueen valaistussaneerauksen että
sähköautojen latauspisteet. Monipuolisen kalustomme ja vankan infrarakentamiskokemuksemme
ansiosta hoidamme nopeasti ja kustannustehokkaasti esimerkiksi tarvittavat maarakennus-,
nosto- ja asennustyöt. Ota yhteyttä ja kysy lisää!
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Palvelemme valtakunnallisesti.
Tutustu toimipisteisiimme
kotisivuillamme ja kysy lisää!

www.exsane.fi

EXSANE OY
Pienteollisuustie 23
06450 Porvoo
020 733 0545
exsane@exsane.fi

