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Ensto eFiller – Moderni latauslaite kotiin! 
Ensto eFiller -latauslaite tekee sähköauton latauksesta helppoa ja turvallista. Se on suunniteltu 
kotilataukseen ja sisältää kaikki tarvittavat ja helppokäyttöiset ominaisuudet luotettavaan sähkö- ja 
hybridiauton lataukseen kotona. 
 
Enston sähköautopalvelut helpottamaan arkea 
 
Ensto eFiller on kompakti seinäasenteinen latauslaite kiinteällä kaapelilla. Kun lataat autoasi kotona, sinulla 
on harvemmin kiire, mutta tarvitset turvallisen ja toimivan latauslaitteen. Sähköauto on yön aikana ladattu 
täyteen, ja erillistä latausasemakäyntiä ei tarvita.   
 
"Ympäristöystävälliset ratkaisut sähköautojen lataukseen on suunniteltu helpottamaan arkea ja 
tuomaan parempaa elämää sähköllä Enston vision mukaisesti. Ensto keskittyy turvallisen ja 
luotettavan sähköautojen latausinfrastruktuurin tarjoamiseen. Sähköauton latauslaite on paljon 
muutakin kuin vain pistorasia: se on tapa palvella asukasta ja helpottaa arkea", Enston 
tuotepäällikkö Eero Korhonen kertoo sähköautojen latauspalveluista. 
 
Se on helppokäyttöinen. 
Ensto eFiller on yksinkertainen kotilaturi. Se on suunniteltu helppokäyttöiseksi ja luotettavaksi. Siinä on 
kiinteä kaapeli, jota on helppo käyttää ja säilyttää. Erillinen pistoolipidike voidaan sijoittaa juuri sinulle 
sopivaan paikkaan. 
 
Se on helppo asentaa. 
Ensto eFiller on helppo asentaa ja käyttöönotto ei vaadi ihmeitä. Latausvirtaa voidaan rajoittaa vastaamaan 
kotisi tarpeita. Ensto eFiller takaa tehokkaan ja turvallisen kotilatauksen.  
 
Se on kestävä. 
100% metallirakenne takaa pitkän käyttöiän säätä (IP44) ja muita ulkoisia uhkia vastaan (IK10).  
 

• Runko valualumiinia, etupaneeli ruostumatonta terästä 
• Kiinteä latauskaapeli 4,5m 
• 1-vaihe ja 3-vaihe versiot 
• IP44 
• IK10 
• Käyttölämpötila -30…+50 °C 
• Seinäasennus 
• Mukana seinäpidike latauspistoolille 

 
Lisätietoja 
 
Eero Korhonen, tuotepäällikkö, sähköautojen latauspalvelut, puh. 050 5412 509, 
eero.korhonen@ensto.com  
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Margit Salminen, Suomen myyntipäällikkö, sähköauton lataus, puh. 040 5120 892, 
margit.salminen@ensto.com     
 
Lataa kuva: https://media.ensto.com/l/XQvPppJHxkdp  
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