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Trafomic Oy on vuonna 1983 perustettu perheyritys, joka suun-
nittelee sähköteknisiä ratkaisuja ja valmistaa sähkökomponent-
teja ja -laitteita kone-, sähkö- ja elektroniikkateollisuudelle. 
Tuotevalikoimaan kuuluvat sähköautojen latauslaitteiden lisäk-
si erilaiset muuntajat, kuristimet, teholähteet sekä sähkön laa-
tua parantavat suodinratkaisut.

Walle-latauslaitteet on suunniteltu nopeaan ja turvalliseen säh-
köauton lataamiseen pohjoisen olosuhteissa. Latauslaitteista 
löytyy sopiva malli niin taloyhtiöille kuin koteihinkin.  
Walle-latauslaitteet suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa.

Walle64 (tolppa-malli)

Walle64 on kotimainen taloyhtiöasennuksiin tarkoitettu sähköajo-
neuvojen tehokas latauslaite, jota voidaan käyttää sisä- tai ulko-
tiloissa. Lähtöteho on enintään 3,6 kW yksivaiheisena ja 11 kW kol-
mivaiheisena. Saatavilla tolppa- ja seinäasenteisena.
Laite sisältää valmiuden (vastaanotin) langattoman kuormanhal-
linnan käyttöönottoa varten sekä MID-hyväksytyn energiamit-
tauksen. Sähkökeskukseen asennettava lähetin myydään erikseen. 
Latauslaite ei sisällä tolppaa.

Latauslaite sisältää

• MID-hyväksytyn energiamittarin
• Valmiuden langattomalle kuormanhallinnalle (vastaanotin)
• T2-latauspistorasia
• Suojattu 16 A Schuko-pistorasia
• Teräksinen IP44 kotelointi (valkoinen)
• Sisäänrakennettu DC-tasavirtavalvonta
• Avaimellinen lukitus (lataus)
• Tolppa adapteri (60 mm)

Tekniset tiedot

• Mitat: 315 (420) x 240 x 160 mm (johtotelineen kanssa)
• Paino (ilman tulokaapelia, sis. lähtökaapelin): 9,3 kg
• Kotelon materiaali: teräs
• IP-luokitus: IP54
• Käyttö- ja säilytyslämpötila: -30…+50 °C
• Vikavirtasuoja (sisäinen): AC 30 mA; DC 6 mA
• Lähdöt: 1 x Type2-pistorasia (IEX 62196), 1 x Shucko 16 A
• Virranhallinta: dynaaminen, langaton
• Energian mittaus: MID-hyväksytty, digitaalinen
• Kuormitettavuus yksivaiheinen: 1 x 16 A / 3,6 kW
• Kuormitettavuus kolmivaiheinen: 3 x 16 A / 11 kW
• Syöttöjännite: N+L 230 V tai N+3L 400 V 50 Hz
• Standardit: IEC 61439-7, IEC 61851-1
• Kierrätys: tuote käsitellään SER-jätteenä, pakkaus pahvijätteenä
• Sähkönumero 34 031 17

Walle-kuormanhallinta

Langaton ja dynaaminen järjestelmä, jonka esteetön kantama on 
noin 200 m. Saatavilla myös erimittaisia antenneja. Maksimi mitat-
tava sulakekoko on 200 A. Helppo asentaa. 
Yhteensopiva Walle64- sekä Walle16M-latauslaitteiden kanssa.

Kuormahallinta-ohjainyksikkö sisältää

• Virtalähde (pistokemalli, 04-33880)
• Virtalähde (Din kiskoon sopiva, 04-33881)
• Virtamuuntajat 100 A (3 kappaletta)
• Ohjainyksikkö
• Antenni
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Walle16M

Walle16M on kotimainen sähköajoneuvojen tehokas latauslaite, 
jota voidaan käyttää sisä- tai ulkotiloissa. Lähtöteho on enintään 
3,6 kW yksivaiheisena ja 11 kW kolmivaiheisena. Saatavilla tolppa- 
ja seinäasenteisena sekä myös pidemmällä 8 m latauskaapelilla.
Laite sisältää valmiuden (vastaanotin) langattoman kuormanhalli-
nan käyttöönottoa varten. Sähkökeskukseen asennettava lähetin 
myydään erikseen. Sopii käytettäväksi myös taloyhtiöissä.

Tekniset tiedot

• Mitat: 305 (460) x 215 x 125 mm (johtotelineen kanssa)
• Paino (ilman tulokaapelia, sis. lähtökaapelin): 7,0 kg
• Kotelon materiaali: teräs
• IP-luokitus: IP54
• Käyttö- ja säilytyslämpötila: -30…+50 °C
• Vikavirtasuoja (sisäinen): DC 6 mA
• Lähtö: kiinteä Type2-latauskaapeli, 5 m
• Syöttökaapelin pistotulppa (valinnainen): CEE 16 A, 5-napainen, 

1,5 m
• Virranhallinta (valinnainen): dynaaminen, langaton
• Energian mittaus (valinnainen): MID-hyväksytty, digitaalinen
• Kuormitettavuus yksivaiheinen: 1 x 16 A / 3,6 kW
• Kuormitettavuus kolmivaiheinen: 3 x 16 A / 11 kW
• Syöttöjännite: N+L 230 V tai N+3L 400 V 50 Hz
• Standardit: IEC 61439-7, IEC 61851-1
• Kierrätys: tuote käsitellään SER-jätteenä, pakkaus pahvijätteenä

Latauslaite sisältää

• MID-hyväksytyn energiamittarin (valinnainen)
• Valmiuden langattomalle kuormanhallinnalle (vastaanotin, va-

linnainen)
• Kiinteä 5 m pitkä Type2-latauskaapeli
• Teräksinen IP54 kotelointi (valkoinen)
• Sisäänrakennettu DC-tasavirtavalvonta

Walle16A

Walle 16A on kotimainen seinäasennukseen tarkoitettu sähköajo-
neuvojen tehokas latauslaite, jota voidaan käyttää sisä- tai ulko-
tiloissa. Lähtöteho on enintään 3,6 kW yksivaiheisena ja 11 kW 
kolmivaiheisena. 
Walle16A sisältää kiinteän Type2-latauskaapelin, latauskaapeli-
telineen sekä B-tyypin vikavirtasuojan. Saatavilla myös kiinteällä 
voimavirtaan liitettävällä syöttökaapelilla, näin asennus onnistuu 
jopa ilman sähkömiestä. Saatavana kaksi vaihtoehtoa: musta  Black 
Edition ja valkoinen White Edition, myös tolppaan asennettavana 
mallina.

Tekniset tiedot

• Mitat: 305 (406) x 215 x 115 mm
• Paino: 6,9 kg
• Kotelon materiaali: teräs
• IP-luokitus: IP54
• Käyttö- ja säilytyslämpötila: -30...+50 °C
• Vikavirtasuoja: AC 30 mA; DC 6 mA
• Lähtö: Type2-latauskaapeli, 5 m
• Syöttökaapelin pistotulppa: CEE 16 A, 5-napainen
• Syöttöjännite: N+L 230 V tai N+3L 400 V 50 Hz
• Syöttövirta (valittavissa): 8...16 A
• Teho: 1,8...11 kW
• Hyötysuhde: 96 %
• Standardit: IEC 61439-7, IEC 61851-1
• Kierrätys: tuote käsitellään SER-jätteenä, pakkaus pahvijätteenä

Trafomic Oy:n tuotevalikoima sisältää lisäksi useita 3- ja 1-vaiheisia latauslaitteita sekä Type1- ja Type2-latauskaapeleita. 
Tarkemmat tiedot tuotteista www.wallelaturit.fi sekä www.rttuotetieto.fi


