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Pomoc techniczna i serwis
Firma ABB obsługuje swoich klientów w ramach specjalnej organizacji serwisowej
o zasięgu globalnym dostępnej w ponad 60 krajach oraz rozbudowanych sieci
partnerów technicznych o zasięgu regionalnym i krajowym, zapewniając kompletny
zakres serwisu w ramach całego cyklu eksploatacji.

Informacje zawarte w tym dokumencie mają charakter
ogólny. Chociaż firma ABB dąży do zapewnienia ich aktualności i poprawności, nie daje ona żadnych zapewnień ani
jakichkolwiek gwarancji, jawnych ani dorozumianych, dotyczących kompletności, dokładności, pewności, odpowiedniości i dostępności, jeżeli chodzi o informacje, produkty, usługi lub odpowiednie ilustracje zawarte w tym
dokumencie używane do jakiegokolwiek celu. Podejmowanie jakichkolwiek działań lub decyzji w oparciu o te informacje odbywa się wyłącznie na własną odpowiedzialność.
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w każdej chwili.
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PRODUKTY I SYSTEMY ELEKTRYFIKACJI

Oferta produktowa
Od podstacji do punktu poboru
Firma ABB oferuje technologię obejmującą cały łańcuch wartości
związany z energią elektryczną, od podstacji do punktu poboru,
zarówno dla systemów średniego, jak i niskiego napięcia, w tym
inwerterów solarnych i zasilaczy UPS, w celu zapewnienia
bezpieczniejszego i niezawodnego zasilania elektrycznego.
Nasze dokładnie przetestowane, specjalistyczne produkty, systemy
i rozwiązania zaprojektowano w celu spełnienia określonych wymagań
wielu branż.
NISKIE NAPIĘCIE
Firma ABB dysponuje pełną ofertą rozwiązań niskiego napięcia na potrzeby przyłączeń, ochrony, sterowania i opomiarowania instalacji elektrycznych, szaf rozdzielczych, rozdzielnic, urządzeń elektronicznych i elektromechanicznych. Ta oferta
produktów zwiększa niezawodność i efektywność działań naszych klientów we wszystkich najważniejszych branżach,
w tym w branży mieszkaniowej.
Produkt/oferta

Zalety i charakterystyka

Clima ECO – rozwiązania
do systemów HVAC

ClimaECO oferuje całościowe rozwiązanie automatyki do zastosowań HVAC w nowoczesnych budynkach od Centralnego Systemu HVAC do pojedynczego pokoju.
ClimaECO to nazwa naszej oferty rozwiązań HVAC w systemie ABB i-bus® KNX. Składa się
zarówno z nowo opracowanych rozwiązań, jak i istniejących oraz sprawdzonych komponentów HVAC KNX.

Sensor climaECO

Wyniku optymalizacji dostarczamy: łatwy w użyciu funkcjonalne sensory, czytelne dla
wszystkich.
−−Dostępne ze zintegrowanym regulator temperatury i
−−Czujnik CO2 / wilgotności
−−Montaż natynkowy lub podtynkowy
−−Kontrola wszystkich funkcji pomieszczenia od klimatyzacji/ogrzewania, włączanie scen
po oświetlenie.

Sensor ABB-tacteo KNX

Sensor ABB-tacteo KNX spełnia wszystkie wymagania nowoczesnego wzornictwa dotyczące najwyższej jakości i przede wszystkim komfortu, zapewniając łatwe sterowanie
żaluzjami, oświetleniem, ogrzewaniem, multimediami czy dostępem.
Sensor ABB-tacteo jest pojemnościowym szklanym elementem autamtyki budynku,
przeznaczonym, do hoteli, biur oraz budynków użyteczności publicznej i mieszkalnych.

Oferta wyłączników światła

Współczesne wyłączniki światła mają nie tylko funkcję użytkową, mogą one być także
obiektami atrakcyjnymi pod względem wzornictwa. Łączą one wartości estetyczne
z innowacyjną technologią. ABB dysponuje pełną ofertą rozwiązań spełniających lokalne
wymagania i trafiających w gusta klientów.

Gniazda naścienne

Życie bez elektryczności wydaje się w obecnych czasach właściwie niemożliwe. Dlatego
oferujemy gniazda naścienne z różnymi funkcjami. Wyposażone w zabezpieczenie przed
dziećmi, aby nie włożyły niczego do gniazda i nie zostały porażone prądem. Dostarczmy nowatorskie rozwiązania jak gniazda z ładowarką USB, tak niezbędną dzisiaj do ładowania
urządzeń przenośnych.

Transmisja danych

W systemach kina domowego i w domowych centrach rozrywki coraz częściej używa się
adapterów do transmisji danych. Nowe adaptery do transmisji danych mogą być stosowane z telewizorami LCD i plazmowymi, odtwarzaczami DVD i Blue-Ray, nagrywarkami
z twardym dyskiem oraz innymi podobnymi urządzeniami.
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NISKIE NAPIĘCIE
Produkt/oferta

Zalety i charakterystyka

Multimedia

Jest to propozycja rozwiązań radiowych dopasowanych do każdego pomieszczenia. Radio
iNet, Radio z Bluetooth. Możliwość słuchania ulubionych stacji radiowych lub ulubionej muzyki.
−−Typowe pomieszczenia: łazienka, kuchnia, gabinet.

Czujniki ruchu/
obecności

Te innowacyjne, wysokiej jakości czujniki ruchu i obecności firmy ABB zwiększają komfort
życia. Umożliwiają automatyzację wielu zadań w każdej części budynku, zarówno we
wnętrzach, jak i na zewnątrz. Odpowiednie oświetlenie jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa w sytuacjach, kiedy jest potrzebne światło. Inne funkcje, takie jak klimatyzacja
i ogrzewanie, można w sposób inteligentny i niezawodny zintegrować. Czujniki serii Busch-Watchdog to wyjątkowe połączenie wzornictwa, bezpieczeństwa, wydajności i komfortu.

Czujniki dymu/
czujniki ciepła

Do pożaru może dojść szybko i niespodziewanie. W domach używa się wielu różnych źródeł
ciepła, zwłaszcza w kuchni. Łatwo zapomnieć o pozostawionej na ogniu patelni, gdy nagle
zadzwoni dzwonek do drzwi i pogrążymy się w rozmowie z sąsiadem — tak właśnie wybuchają pożary. Czujnik alarmowy Busch-Smoke serii ProfessionalLINE oraz czujnik alarmowy
Busch-Heat serii ProfessionalLINE emitują głośny sygnał alarmowy, aby ostrzec domowników przed niebezpieczeństwem i zapobiec nieszczęściu.

Sterowanie
żaluzjami

Produkty do sterowania żaluzjami zapewniają nowe możliwości w branży mieszkaniowej.
Gwarantują wygodę, bezpieczeństwo i wydajność. System sterowania żaluzjami można
stosować ze wszystkimi rodzajami napędzanych silnikiem żaluzji, rolet i markiz. Wymienne
elementy urządzenia pozwalają na żądanie zwiększać wygodę użytkowania.

Sterowanie
temperaturą
w pomieszczeniach

Odpowiednia temperatura w pomieszczeniu jest ważna dla dobrego samopoczucia.
Temperaturę w ogrzewanych i klimatyzowanych pomieszczeniach można optymalnie
regulować zgodnie z ustawieniami zdefiniowanymi przez użytkownika.

Zegary

Niektóre domowe obowiązki muszą być wykonywane codziennie. Ich obsługę można
pozostawić zegarowi, przeznaczając swój czas na ważniejsze sprawy.

Ściemniacze

Wygodne sterowanie światłem z różnych źródeł, takich jak lampy LED, konwencjonalne
żarówki, lampy halogenowe 230 V, a także niskonapięciowe lampy halogenowe z konwencjonalnymi transformatorami indukcyjnymi lub elektronicznymi. W ofercie ściemniaczy ABB
widać troskę o przejrzystość i bezpieczeństwo.

Technologia bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo to jedna z najważniejszych kwestii dla rodzin na całym świecie. ABB angażuje się w zapewnianie bezpieczeństwa całym rodzinom w miejscu ich pracy, zamieszkania,
a także w podróży.

Systemy
sterowania
drzwiami

System ABB-Welcome® zapewnia wyższy komfort oraz większe bezpieczeństwo i cechuje
się eleganckim wzornictwem. Interesujący design i nowatorska technologia naszych systemów sterowania drzwiami stanowi doskonałe uzupełnienie nowego budownictwa.

SYSTEM STEROWANIA INTELIGENTNYM BUDYNKIEM ABB I-BUS® KNX
Oświetlenie
i czujniki
światła

System i-bus® KNX firmy ABB zapewnia optymalne oświetlenie budynków przemysłowych
i biurowych, a także mieszkań. Natężenie oświetlenia jest monitorowane i regulowane.
Dodatkowo obsługiwane są podsystemy (takie jak np. sterowanie oświetleniem 1–10 V,
DALI) oraz ich interfejsy.

Rolety i ochrona
przed słońcem

Rolety, okna i żaluzje sterowane czujnikami ABB i-bus® KNX oraz żaluzje zewnętrzne sterowane za pomocą czujnika pozycji słońca zapewniają optymalne oświetlenie i pozwalają
usprawnić kontrolę temperatury i klimatu w pomieszczeniu.

Ogrzewanie,
wentylacja
i klimatyzacja

System i-bus® KNX firmy ABB pozwala zintegrować funkcje sterowania ogrzewaniem,
klimatyzacją i wentylacją w jednym, wygodnym i efektywnym systemie. Temperatury
mierzone w pomieszczeniach są rejestrowane i przekazywane do sterownika ogrzewania
i chłodzenia w celu uzyskania optymalnej temperatury i jakości powietrza.

Bezpieczeństwo
i nadzór

Połączenie profesjonalnych systemów zabezpieczających oraz urządzeń i-bus® KNX firmy
ABB umożliwia optymalne monitorowanie budynków i ostrzeganie przed wtargnięciem nieupoważnionych osób. Alarmowe stacje wywoławcze pozwalają na natychmiastowe wezwanie pomocy. Możliwe jest również zintegrowanie opartych na czujnikach alarmów technicznych (woda, dym, gaz).
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Zalety i charakterystyka

Urządzenia
do wizualizacji,
wyświetlania
i sygnalizacji

Struktury sieciowe są o wiele wydajniejsze niż pojedyncze systemy. Zastosowanie ich
w budynkach mieszkalnych i użytkowych pozwala zredukować zużycie energii i tym samym
koszty eksploatacji. Ponadto takie struktury zapewniają dodatkowy komfort i bezpieczeństwo. Elementy sterujące KNX firmy ABB umożliwiają użytkownikom korzystanie z tej
nowoczesnej technologii.

Interfejsy użytkownika

Systemy oświetlenia, ogrzewania, zużycia energii i bezpieczeństwa: system sterowania
firmy ABB sprawia, że Twój dom reaguje na Twoje życzenia. Zwiększa komfort życia,
oszczędność energii i bezpieczeństwo. Można z nim zintegrować urządzenia audio, wideo
oraz inny sprzęt domowy. Intuicyjna obsługa elementów sterujących firmy ABB umożliwia
pełną kontrolę nad wszystkimi obszarami.

ABB-FREE@HOME®
ABB-free@home®

To ostatnio wprowadzone na rynek rozwiązanie sprawia, że technologia domów inteligentnych staje się dostępna dla przeciętnych gospodarstw domowych — automatyzacja domu
nigdy nie była łatwiejsza. Produkty ABB-free@home® pozwalają budować prawdziwie
inteligentne domy. System obsługuje m.in. żaluzje, oświetlenie, ogrzewanie, klimatyzację,
system domofonowy oraz programowanie scen.

ABB-free@home®
Moduły
wykonawcze

Na potrzeby systemu ABB-free@home dostępne są moduły wykonawcze przeznaczone do
załączania, ściemniania i sterowania. Montowanie modułów wykonawczych na szynie DIN
w szafce rozdzielczej znacznie ułatwia instalację czujników, ponieważ puszka podtynkowa
zawiera wyłącznie przewód magistrali. Zastosowanie tej metody pozwala zmniejszyć koszt
każdej instalcji.

Wyłączniki instalacyjne (MCB)

Wyłączniki instalacyjne chronią instalacje elektryczne przed przeciążeniami i zwarciami,
a tym samym gwarantują ich bezpieczne i niezawodne funkcjonowanie.

Wyłączniki różnicowoprądowe
(RCD)

Wyłączniki różnicowoprądowe chronią ludzi i urządzenia przed niebezpieczeństwem porażenia prądem oraz pożaru. Oferujemy wszechstronne rozwiązania do stosowania w segmencie
mieszkaniowym, komercyjnym i przemysłowym. Firma ABB dysponuje wszystkimi typami wyłączników różnicowoprądowych zgodnych z międzynarodowymi normami IEC, takimi jak:
RCCB, RCBO, bloki różnicowoprądowe, przekaźniki upływowe,wyłączniki do montażu panelowego i na szynie DIN.

Ograniczniki
przepięć (SPD)

Zadaniem ograniczników przepięciowych jest ochrona urządzeń i odbiorników przed skutkami wyładowań atmosferycznych.

Podzespoły modułowe na szynę
DIN (MDRC)

Podzespoły modułowe na szynę DIN to seria produktów zapewniających
wszystkie funkcje uzupełniające ofertę rozdzielnic elektrycznych (inne niż ochrona linii
i zabezpieczenia różnicowoprądowe), takie jak pomiary, sterowanie i kontrola.
Są one podłączane do standardowej szyny DIN jednym kliknięciem.

SMISSLINE TP

SMISSLINE TP to kompletne rozwiązanie do ochrony linii przygotowane z myślą o zastosowaniach, w których wymagana jest wysoka dostępność, prosta i szybka instalacja oraz konserwacja. Rozszerzalny system gniazd SMISSLINE TP pozwala, jako pierwszy na świecie, podłączać i odłączać nieobciążone urządzenia i komponenty pod napięciem bez potrzeby
stosowania dodatkowego sprzętu ochrony osobistej chroniącego przed porażeniem.
To otwiera zupełnie nowe perspektywy, jeśli chodzi o instalację, obsługę i elastyczność.

Liczniki energii elektrycznej

Zarządzanie dostawą energii elektrycznej ma szczególne znaczenie. Bez pomiaru zużycia
energii trudno jest ustalić sprawność. Opomiarowanie instalacji elektrycznej niesie wymierne oszczędności energii, a tym samym redukcję kosztów. Wprowadzenie liczników
energii elektrycznej do systemów podlicznikowych i układu pomiaru prądu do monitorowania obwodów umożliwia skuteczne kontrolowanie poboru energii, poczynając od energii
przychodzącej aż do ostatniego obwodu.

Urządzenie do detekcji zwarć
łukowych

Detektor S-ARC1 zapewnia maksymalne bezpieczeństwo we wszystkich budynkach, chroniąc ludzi i mienie. Dzięki wczesnemu wykryciu zwarć łukowych i odłączeniu obwodu, w którym doszło do zwarcia, detektor AFDD z wbudowanym wyłącznikiem instalacyjnym oferuje
niezawodną i kompletną ochroną w każdym budynku.
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System Arc Guard TVOC-2

Firma ABB jest liderem w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego dzięki systemowi ochrony
przed zwarciami łukowymi TVOC-2 udostępniającemu niezrównane urządzenie wygaszające
łuk z certyfikatem bezpieczeństwa SIL-2. W systemie TVOC-2 łuk jest wykrywany w czasie
poniżej 1 ms, co powoduje wysłanie sygnału wyzwolenia do wyłącznika w celu izolacji panelu
i ograniczenia szkód. W przypadku wystąpienia zwarcia łukowego system TVOC-2 pozwala
uratować życie i mienie, dzięki czemu na kilku rynkach został uznany za branżowy standard.
Instalacja systemu TVOC-2 jest bardzo łatwa, a podłączany moduł komunikacyjny udostępnia
operatorowi w czasie rzeczywistym aktualizacje statusu i natychmiastowe informacje
dotyczące występowania ewentualnych łuków.

Wyłączniki kompaktowe
Tmax i Tmax XT

Wyłączniki kompaktowe firmy ABB gwarantują wyjątkowo wysoki poziom wydajności przy
stale zmniejszających się wymiarach, łatwości instalacji i możliwości zapewniania coraz większego bezpieczeństwa. Seria Tmax XT obejmuje cztery rozmiary: XT1, XT2 do 160 A oraz XT3,
XT4 do 250 A. Seria Tmax T uzupełnia ofertę, obsługując zakres prądu do 1600 A.

Wyłączniki powietrzne
Emax 2

Nowatorski wyłącznik Emax 2 typu „all-in-one” stanowi rewolucyjne rozwinięcie wyłączników Emax w wielofunkcyjną platformę, która może obsługiwać sieci energetyczne nowej
generacji, na przykład mikrosieci. Świat rozdziału energii elektrycznej zmienia się szybko
— obecnie coraz powszechniejsze są nowe znaczące trendy, takie jak energia odnawialna,
magazynowanie energii i mikrosieci. Emax 2 typu „all-in-one” to pierwszy wyłącznik, który
całkowicie spełnia te nowe wymagania. Umożliwia on bezpośrednią komunikację z nową,
opartą na chmurze platformą do zarządzania energią, nazywamy to ABB Ability™ System
Kontroli Dystrybucji Energii Elektrycznej. Inteligentna, architektura typu „plug and play”
sprawia, że wyłącznik Emax 2 typu „all-in-one” jest prosty w użyciu. Za sprawą swoich
wyjątkowych parametrów elektrycznych wyłącznik Emax 2 staje się wzorcem dla obecnych
i przyszłych potrzeb.

Rozłączniki izolacyjne OT

Seria rozłączników izolacyjnych OT od 16 do 4000 A nadaje się do różnorodnych zastosowań, takich jak maszyny, rozdział mocy i centra sterowania silnikami. Dzięki modułowej
konstrukcji rozłączniki OT występują w różnych konfiguracjach biegunów od 1- do 8-biegunowych z napędem ręcznym i napędem silnikowym. Można je montować w dowolnej pozycji, dostępna jest także szeroka gama akcesoriów.

Przełączniki
OT_C

Firma ABB oferuje szereg przełączników od 16 do 3200 A, w tym przełączniki do ręcznego,
zdalnego lub automatycznego przełaczania obciążeń z jednego źródła na drugie. Przełączniki zostały zaprojektowane w taki sposób, by przez cały wydłużony okres eksploatacji
gwarantowały bezpieczne, niezawodne i praktycznie bezobsługowe przełączanie.

Rozłączniki izolacyjne
do zastosowań fotowoltaicznych OTDC

Seria rozłączników izolacyjnych OTDC o prądzie znamionowym od 16 do 1500 A została zaprojektowana specjalnie do zastosowań stałoprądowych. Rozłączniki OTDC cechuje kompaktowa budowa, wydajność energetyczna i niezawodne rozłączanie dla każdej wartości
prądu. Rozłączniki OTDC przeznaczone są do instalacji o napięciu stałym 1500 V i do jednoczesnego rozłączania do 3 linii.

Łączniki
krzywkowe
OC i OL

Łączniki krzywkowe OC i OL nadają się nawet do najbardziej wymagających zastosowań.
Szeroki wybór uchwytów, opcji montażu i akcesoriów ułatwia tworzenie funkcjonalnego
rozwiązania. Za pomocą konfiguratorów online: Camweb i Camweb2, użytkownicy mogą
projektować własne łączniki krzywkowe.

Rozłączniki z bezpiecznikami
OS

Rozłączniki z bezpiecznikami OS od 20 do 1250 A są dostępne dla różnych typów bezpieczników: DIN, BS, NFC, J i L. Rozłączniki OS mają modułową konstrukcję i są dostępne z różnymi konfiguracjami biegunów. Firma ABB oferuje gotowe i sprawdzone tabele koordynacji
typu 2, pozwalające na szybki dobór urządzeń do aplikacji silnikowych.

Listwowe
rozłączniki
bezpiecznikowe InLine II

InLine II to najnowsza rodzina rozłączników bezpiecznikowych zapewniająca największą
stabilność i bezpieczeństwo w sieci energetycznej. Rozłączniki mają stopień ochrony IP30
(przód) i zostały zaprojektowane z myślą o łatwej i bezpiecznej wymianie wkładek topikowych NH. Technologia InLine II obsługuje inteligentną komunikację.
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Rozłączniki bezpiecznikowe
EasyLine XLP

Seria rozłączników bezpiecznikowych EasyLine zapewnia doskonałą ochronę i niezawodne
działanie w krytycznych instalacjach elektroenergetycznych, złączach kablowych, rozdzielnicach niskiego napięcia i bateriach kondensatorów. Szeroki wybór zacisków kablowych
i akcesoriów zatrzaskowych ułatwia i przyspiesza instalację. Rozłączniki EasyLine mogą być
mocowane w różnych systemach rozdzielnic za pomocą adapterów szyn zbiorczych.

Styczniki instalacyjne

Styczniki instalacyjne ESB są stosowane w budynkach i służą do przełączania oświetlenia,
ogrzewania, wentylacji, silników i pomp oraz sterowania tymi elementami.
Zostały zaprojektowane tak, by pasowały do modułowych elementów montowanych na
szynę DIN firmy ABB i aby można je było łatwo zintegrować z odpowiednimi panelami.
Styczniki EN mają wbudowany przełącznik kołyskowy do zastosowań automatycznych i
ręcznych.

Przekaźniki pomiarowe
i monitorujące

ABB oferuje przekaźniki pomiarowe i monitorujące wymagane do różnorodnych zastosowań bez względu na środowisko pracy. Możliwości monitorowania
obejmują wszystkie kluczowe parametry elektryczne sieci jedno- i trójfazowych, w tym
produkty specjalnego przeznaczenia, np. do monitorowania izolacji. Dodatkowe produkty
zapewniają niezawodne pomiary temperatury oraz pomoc w zabezpieczeniu silników i innych urządzeń. Monitory poziomu cieczy pozwalają realizować aplikacje do napełniania i
opróżniania. Szeroka gama jedno- i wielofunkcyjnych produktów wysokiej jakości daje niezawodną ochronę cennych aktywów.

Przekaźniki
monitorujące
sieci zasilającej

Wielofunkcyjne przekaźniki monitorujące połączenie z siecią zasilającą CM-UFD są przeznaczone do monitorowania wielu parametrów sieci podrzędnej podczas przesyłu energii do
sieci publicznej. Ma to na celu wyzwolenie przełącznika sekcji roboczych umieszczonego
pomiędzy siecią rozproszoną a siecią publiczną w celu odłączenia sieci publicznej w przypadku zakłóceń (np. braku stabilności sieci), awarii oraz przeprowadzania konserwacji
sieci.

Przekaźniki interfejsowe
i transoptory

Przekaźniki interfejsowe i transoptory firmy ABB zapewniają niezawodną konwersję napięcia między urządzeniami peryferyjnymi procesu a układami sterowania wyższego poziomu.
W przypadku wszystkich rodzajów maszyn przekaźniki zapewniają niezawodne przełączanie sygnału i izolację elektryczną dla delikatnych układów elektronicznych, takich jak sterowniki PLC. Wtykowe przekaźniki interfejsowe ze standardowymi lub logicznymi gniazdami mogą być stosowane do przełączania obciążeń prądu przemiennego lub prądu
stałego. Przekaźniki interfejsowe firmy ABB są odpowiednie do pracy w trudnych warunkach i oferują możliwość wyboru napięcia zasilania cewki oraz podłączenia dedykowanych
modułów funkcjonalnych.

Przekaźniki czasowe

Przekaźniki czasowe z serii CT są używane na całym świecie i każdego dnia potwierdzają
swoją funkcjonalność w najbardziej wymagających aplikacjach. Trzy różne serie zegarów
elektronicznych zapewniają funkcje regulacji czasowej dla większości zastosowań. Szeroki
asortyment produktów ABB pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby w zakresie niskonapięciowego sterowania czasowego. Oferujemy całą gamę rozwiązań, od ekonomicznych do
wysoko zaawansowanych, gwarantując najlepsze możliwe efekty.

Zasilacze impulsowe kluczowane po stronie pierwotnej

Seria CP oferuje najnowszą technologię zasilaczy o kompaktowej konstrukcji. Nowoczesne
zasilacze stanowią kluczowy element w większości kwestii związanych z zarządzaniem
energią i technologią automatyzacji. Firma ABB przywiązuje najwyższą wagę do wymagań
oraz oczekiwań klientów. Dążenie do innowacji stanowi klucz do znacznego poszerzenia
naszej oferty zasilaczy.

Styczniki 3-biegunowe
i przekaźniki przeciążeniowe
do rozruchu silnika
i przełączania
mocy

Trójbiegunowe styczniki firmy ABB to zbiór produktów do prostych i ekstremalnych zastosowań oraz do celów specjalnych. Technologia styczników firmy ABB rewolucjonizuje
sposób wykorzystania styczników i umożliwia ich użycie na całym świecie, we wszystkich
warunkach panujących w sieci. Ponadto miniaturowe styczniki mają niewielkie wymiary
i szczególne możliwości łączenia.

OFERTA PRODUKTOWA KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA BUDOWNICTWA
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NISKIE NAPIĘCIE
Produkt/oferta

Zalety i charakterystyka

Styczniki 4 -biegunowe
do przełączania mocy

Seria 4 -biegunowych styczników AF firmy ABB stanowi uzupełnienie rodziny 3-biegunowych styczników AF i urządzeń zabezpieczających silnik. Niedościgniona wydajność
w różnych zastosowaniach i środowiskach sprawiła, że styczniki AF cieszą się uznaniem
klientów na całym świecie. Można także skorzystać z niewielkich rozmiarów oferowanych
przez miniaturowe styczniki 4 -biegunowe dostępne z 3 typami połączeń.

Styczniki do przełączania
kondensatorów

3-biegunowe styczniki do przełączania kondensatorów UA..RA mogą być używane w instalacjach z bardzo wysokim prądem szczytowym podczas ładowania kondensatorów. Styczniki są dostarczane w komplecie z rezystorami tłumiącymi i mogą być używane bez dodatkowych elementów indukcyjnych.

Styczniki
do przełączania
obwodów DC

Styczniki GAF są przeznaczone do zastosowań ogólnych klasy DC-1 lub DC zgodnie z normą
IEC 1000 V DC lub UL 600 V DC.

Osprzęt pulpitowy

Osprzęt pulpitowy firmy ABB cechuje wysoka niezawodność wynikająca z samoczyszczących
się zestyków i stopnia ochrony nawet IP69K dla paneli wodoodpornych i pyłoszczelnych.
Są łatwe w instalacji, zarówno w przypadku serii modułowej, która umożliwia
proste konfiguracje, np. liczby zestyków, podczas instalacji, jak i w przypadku serii
kompaktowej z konstrukcją typu „all-in-one” (wszystko w jednym). Te same serie są dostępne
na całym świecie, a nasz osprzęt pulpitowy jest zgodny z wszystkimi najważniejszymi
normami, co sprawia, że jest on doskonałym wyborem dla branż eksportowych.

SZAFKI INSTALACYJNE
Obudowy UK600

Produkt dostępny w 3 wariantach - standardowym dla aparatury modułowej, multimedialnym dla urządzeń sieciowych i komunikacyjnych takich jak router i access-point oraz obudowę kombi stanowiącą połączenie dwóch pierwszych typów.

System pro E comfort

Seria System pro E comfort firmy ABB obejmuje szafki instalacyjne, w których funkcjonalność i wydajność połączono z eleganckim wyglądem. Szafki opracowano tak, aby skrócić
czas okablowania oraz umożliwić całkowitą integrację kilku typów urządzeń montowanych
na szynie DIN, na płycie montażowej lub na panelach przednich. Bogata oferta rozmiarów
i wersji sprawia, że System pro E comfort jest jedną z najbardziej wszechstronnych linii modułów konsumenckich i uzupełnia ofertę firmy ABB w zakresie ochrony, sterowania i monitorowania.

PODROZDZIELNICE TABLICOWE
System pro E energy
— rozdzielnice kompaktowe

Kompaktowe rozdzielnice tablicowe wyróżniają się swoją elastycznością i szybkością zabudowy, która wspiera użytkowników w ich codziennych zadaniach. Przeznaczone do zastosowań komercyjnych, przemysłowych i mieszkaniowych — szeroka oferta produktów obejmuje rozwiązania dla każdego rodzaju montażu, od podtynkowego i ściennego aż po
montaż w ścianach gipsowo-kartonowych. Zależnie od przeznaczenia (rozdział, mała automatyzacja, tablica zasilająca) dostępne są wersje ze stopniem ochrony od IP31 do IP43
do montażu podtynkowego i ściennego.

System pro E energy —
TwinLine

System TwinLine stanowi wzorzec w obszarze współczesnej dystrybucji energii. System
TwinLine może być dostarczany w wersji spawanej TwinLine N 55 (IP55) i w wersji składanej
TwinLine S 43 (IP43). System TwinLine został przetestowany zgodnie z normami IEC 61439
i DIN EN 61439 część 1, 2 i 3. System obejmuje naściennie i wolnostojące szafki przeznaczone do rozdzielnic elektrycznych i zaprojektowano go głównie z myślą o zachowaniu ciągłości. Szafki systemu łączą wysoki stopień ochrony i łatwość instalacji, a mnogość dostępnych opcji pozwala spełnić wszystkie wymogi w miejscu montażu. Jest to również
rozwiązanie inteligentne, ponieważ w połączeniu z modułami Systemu pro E combi CombiLine produkty TwinLine oferują nieograniczone możliwości konfiguracji wewnętrznej.

WEWNĘTRZNY SYSTEM PANELI DYSTRYBUCYJNYCH

OFERTA PRODUKTOWA KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA BUDOWNICTWA
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Transformatory
Produkt/oferta

Zalety i charakterystyka

Transformatory SN/nN

Kompletne portfolio transformatorów rozdzielczych o obniżonych kosztach eksploatacji. Transformatory suche żywiczne, wykonane w technologii zalewania próżniowego
CAST COIL.
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INWERTER SOLARNY
Obejmujące wiele zastosowań rozwiązania inwerterów solarnych firmy ABB są opracowywane w odpowiedzi na wymagania
dotyczące wysokiej wydajności, wytrzymałych obudów, łatwości instalacji i szybkiego zwrotu z inwestycji.
Produkt/oferta

Zalety i charakterystyka

Polecane
zastosowania

INWERTERY SZEREGOWE
ABB oferuje jedną z najbogatszych ofert inwerterów dostępnych obecnie na rynku, w tym wydajną linię jedno- i trójfazowych
inwerterów szeregowych dla systemów fotowoltaicznych (PV) instalowanych na budynkach mieszkaniowych, komercyjnych
i przemysłowych, a także systemy magazynowania energii na potrzeby efektywnego zarządzania energią w domach inteligentnych.
UNO-DM-TL-PLUS
od 1.2 do 4.6 kW

Szeroki zakres mocy znamionowych od 1,2 do 4,6 kW oferujący
wysoką wydajność na minimalnej przestrzeni dzięki kompaktowej konstrukcji. Prosta i szybka instalacja bez potrzeby otwierania pokrywy inwertera dzięki obecności złączy typu „plug and
play”. Łatwa procedura wstępnej konfiguracji skraca czas procesu konfiguracji i obniża jego koszt. Przyszłościowa i elastyczna
konstrukcja umożliwia integrację z obecnymi i przyszłymi urządzeniami do automatyzacji inteligentnych budynków. Wbudowany interfejs użytkownika umożliwia dostęp do różnych funkcji,
takich jak zaawansowane ustawienia konfiguracji inwertera,
dynamiczne sterowanie zasilaniem i menedżer obciążenia.

Jednofazowe
aplikacje PV
do zastosowań
w budynkach
mieszkalnych

REACT-3.6/4.6-TL

Moce znamionowe 3,6 lub 4,6 kW, jednofazowy inwerter podłączony do sieci z możliwością wyposażenia w akumulator. Inwertery
te można kupić osobo i później przyszłościowo wyposażyć w akumulator. Zintegrowany akumulator litowo-jonowy o pojemności
2 kWh z możliwością nawet trzykrotnego powiększenia do 6 kWh.
Zintegrowany menedżer obciążenia do kontroli zużycia energii.
Pomocnicze, zapasowe gniazdo prądu przemiennego na wypadek
awarii sieci elektrycznej lub jej braku. Licznik energii do zarządzania przepływami energii i kontrolowania produkcji energii. Sterowanie i monitoring przy użyciu dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne MyREACT.

Mieszkaniowe systemy
PV z systemami
magazynowania
energii

TRIO-5.8/7.5/8.5-TL-OUTD

Moce znamionowe od 5,8 do 8,5 kW oraz szeroki zakres napięć
wejściowych zapewniają elastyczność instalacji i pomyślne rezultaty. Konstrukcja klasy komercyjnej w skali instalacji mieszkaniowych zapewnia wysoką efektywność konwersji. Opcjonalne zintegrowane rejestratory danych, inteligentne funkcje sieci, zdalna
aktualizacja oprogramowania sprzętowego i wysuwane pokrywy
przednie zapewniają łatwą instalację i serwis tych uniwersalnych
urządzeń.

Trójfazowe aplikacje
PV dla budynków
mieszkaniowych
i małych instalacji
komercyjnych.

PVI-10.0/12.5-TL-OUTD

Moce znamionowe 10.0 i 12.5 kW, wyjście trójfazowe.
To beztransformatorowe urządzenie ma dwa niezależne moduły
MPPT i wskaźniki efektywności do 97,8%. Płaskie krzywe
sprawności zapewniają wysoką wydajność na każdym poziomie
energii wyjściowej, gwarantując spójną i stabilną pracę w całych
zakresach napięcia wejściowego i mocy wyjściowej. Szeroki zakres
napięcia wejściowego sprawia, że inwerter może być stosowany w
instalacjach małej mocy z łańcuchami o zredukowanych
rozmiarach.

Trójfazowe aplikacje
PV dla małych
instalacji
komercyjnych.

TRIO-20.0/27.6-TL-OUTD

Moce znamionowe 20.0 i 27.6 kW, wyjście trójfazowe.
Dwuwejściowa sekcja z dwoma niezależnymi modułami śledzenia
punktu mocy maksymalnej (MPPT) umożliwia optymalne
pozyskiwanie energii z dwóch układów paneli zorientowanych
w różnych kierunkach. Inwertery TRIO dysponują szybkim
i precyzyjnym algorytmem MPPT śledzenia mocy rzeczywistej
i lepszego pozyskiwania energii. Bardzo szeroki zakres napięcia
wejściowego sprawia, że inwerter może być stosowany w
instalacjach z łańcuchami o zredukowanych rozmiarach.

Trójfazowe aplikacje
PV dla instalacji
komercyjnych ze
zmiennymi aspektami
lub orientacjami.
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INWERTER SOLARNY
Produkt/oferta

Zalety i charakterystyka

Polecane
zastosowania

INWERTERY SZEREGOWE
TRIO-50.0-TL-OUTD
TRIO-60.0-TL-OUTD-480

Moce znamionowe 50.0 i 60.0 kW, wyjście trójfazowe.
Dwustopniowa topologia konwersji oferuje szeroki zakres napięcia
wejściowego w celu zapewnienia maksymalnej elastyczności
konstrukcji systemu. Podział na odseparowane części AC i DC
ułatwia instalację i konserwację. Wymuszony system chłodzenia
powietrzem zaprojektowany pod kątem prostej i szybkiej
konserwacji. Możliwy montaż w pozycji poziomej i pionowej,
co pozwala na najlepsze wykorzystanie miejsca dostępnego
pod moduły fotowoltaiczne.

Duże
zdecentralizowane
trójfazowe systemy
fotowoltaiczne
do zastosowań
komercyjnych
i użyteczności
publicznej.

TRIO-TM-50.0-400
TRIO-TM-60.0-480

Moce znamionowe 50.0 kW (napięcie wyjściowe 400 Vac) i 60.0 kW
(napięcie wyjściowe 480 Vac) z 3 niezależnymi modułami MPPT
zaprojektowane pod kątem maksymalizacji wskaźnika ROI w dużych
systemach ze wszystkimi zaletami konfiguracji zdecentralizowanej.
Beztransformatorowy inwerter w dwustopniowej topologii w celu
poszerzenia zakresu parametrów wejściowych. Duży zbiór
konkretnych norm sieci energetycznych, które można wybierać
bezpośrednio w terenie. Możliwe osobne przedziały AC i DC w
różnych konfiguracjach. Możliwa instalacja w pozycji poziomej
i pionowej, co pozwala na najlepsze wykorzystanie miejsca
dostępnego pod moduły fotowoltaiczne. Wbudowane interfejsy
komunikacji (WLAN, Ethernet, RS485) w połączeniu z protokołem
Modbus zgodnym ze standardem SunSpec (RTU/TCP) ułatwiają
integrację z systemami sterowania i monitorowania innych firm.
Zdalne monitorowanie i aktualizacja oprogramowania sprzętowego
za pośrednictwem platformy Aurora Vision® (nie wymaga użycia
rejestratora).

Najnowsze
rozwiązanie inwertera
szeregowego firmy
ABB na potrzeby
dużych,
ekonomicznych,
zdecentralizowanych
systemów
fotowoltaicznych
w instalacjach
dachowych
i naziemnych.

PVS-100/120-TL

PVS-100/120 to beztransformatorowy trójfazowy falownik
fotowoltaiczny z wbudowaną kartą bezprzewodową Wi-Fi.
Jest rozwiązaniem charakteryzującym się wysoką sprawnością
łatwością instalacji oraz szybkim zwrotem z inwestycji,
pozwalającym na tworzenie zdecentralizowanych systemów
fotowoltaicznych dla dużych instalacji komercyjnych
i przemysłowych. Zupełnie nowa jednostka została opracowana
w celu jak najszybszego uruchomienia oraz uzyskania jak najwyższej
sprawności. Zakres mocy falownika idealnie dopasowuje się dla
dużych zdecentralizowanych instalacji na gruncie oraz instalacji
dachowych. Sześć niezależnych wejść MPPT efektywnie
optymalizuje energię w przypadku wystąpieniu zacienienia.
Moduł falownika o mocy wyjściowej AC sięgającej 100 kW lub 120
kW oszczędza zasoby instalacyjne, dzięki czemu nie jest wymagana
większa liczba mniejszych jednostek. Niewielkie rozmiary
urządzenia, ochrona IP66, komunikacja pomiędzy falownikami przez
standard RS485 lub Ethernet to dodatkowe oszczędności
eksploatacyjne i serwisowe.
Dzięki zintegrowanemu rozłącznikowi DC / AC, 24 parom połączeń,
bezpiecznikom i ochronie przeciwprzepięciowej nie są wymagane
dodatkowe skrzynki przyłączeniowe.

Monitorowanie
instalacji w czasie
rzeczywistym jest
jeszcze łatwiejsze,
ponieważ każdy
falownik jest
szczegółowo
nadzorowany poprzez
aplikację firmy ABB
Plant Portfolio
Manager™
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UPS
Katalog zasilania awaryjnego firmy ABB to unikalna seria zasilaczy UPS zaprojektowanych na potrzeby rozwiązywania
problemów z jakością zasilania dla zastosowań komercyjnych i przemysłowych.
Produkt/oferta

Zalety i charakterystyka

Polecane zastosowania

DPA UPScale ST
(10 kW–200 kW;
równolegle do
400 kW)

Model DPA UPScale ST jest dostępny dla złożonych aplikacji wymagających rozwiązania zasilania awaryjnego typu
„all-in-one”, obejmującego ramę, baterię akumulatorów UPS i komunikację. Ten w pełni skalowalny i łatwy
w serwisie zasilacz UPS gwarantuje niezrównany wskaźnik czasu nieprzerwanej pracy i efektywności
energetycznej.

Bogactwo różnorodnych architektur dla małych i średnich
systemów oraz nieustannie
rosnące infrastruktury.

Conceptpower DPA
(30 kVA–250 kVA);
równolegle do
1,5 MW)

Modułowa architektura urządzenia Conceptpower DPA
umożliwia niezwykle elastyczne konfigurowanie mocy
w oparciu o moduły 30/40/50 kVA, które można dodawać
w miarę wzrostu zapotrzebowania na energię. Każdy
moduł DPA jest autonomiczny i można go wymienić
podczas pracy w dowolnym czasie.

Modułowy zasilacz UPS
do krytycznych zastosowań
średniej wielkości.

Conceptpower
DPA 500
(100 kW–500 kW;
równolegle do
3 MW)

Modułowy zasilacz UPS z podwójną konwersją online zapewnia ochronę zasilania w zakresie od 100 do 500 kW
w jednej szafie (skalowalność wertykalna). Szafy mogą
pracować w konfiguracji równoległej, tworząc system
o mocy do 3 MW.

Różne centra przetwarzania
danych i obiekty IT średniej
wielkości i duże.

PowerValue 11 RT
(1 kW–10 kW,
równolegle do 20 kW)

PowerValue 11 RT firmy ABB to zasilacz UPS online
z podwójną konwersją, który gwarantuje aż do 10 kVA
czystej, niezawodnej mocy dla krytycznych aplikacji
jednofazowych. Urządzenie PowerValue 11 RT może być
używane jako autonomiczny zasilacz UPS lub instalowane
w standardowym stojaku 19-calowym.

Zasilanie serwerów, terminali
sprzedaży, klastrów stacji roboczych, routerów, przełączników,
koncentratorów i wrażliwego
sprzętu elektronicznego

PowerValue 11/31 T
(10 kVA–20 kVA,
równolegle do 80 kVA)

Zasilacz UPS PowerValue 11/31 T niezawodnie dostarcza
energię elektryczną, zapewniając przy tym niskie koszty
eksploatacji, wysoką żywotność akumulatorów, łatwą
konserwację i wysoką elastyczność. Zasilacz UPS cechuje
podwójna konwersja oraz topologia niezależna od zmian
napięcia i częstotliwości (VFI).

Zasilanie serwerów, terminali
sprzedaży, klastrów stacji roboczych, routerów, przełączników,
koncentratorów i wrażliwego
sprzętu elektronicznego

PowerScale
(10 kVA–50 kVA;
równolegle do 1 MVA)

PowerScale to zasilacz UPS online z podwójną konwersją,
który oferuje udoskonaloną ochronę zasilania w kompaktowym formacie. Jego wyjątkowy wskaźnik cena/wydajność wynika z najlepszej wartości i bezkompromisowej
niezawodności systemu oraz dostępności zasilania.

Autonomiczny trójfazowy system UPS stanowi doskonałe
rozwiązanie dla serwerowni,
sieci, małych centrów danych
i magazynów danych.

PowerWave 33
(60 kW–500 kW;
równolegle do
5 MW)

PowerWave 33 to zasilacz UPS online z podwójną konwersją, dostępny w serii od 60 kW do 500 kW, który można
skonfigurować do pracy autonomicznej lub jako wieloszafowy system UPS z maksymalnie 10 zasilaczami UPS
połączonymi równolegle.

Infrastruktury zależne
od działania sieci, jak centra
danych i środowiska
sterowania procesami.

MODUŁOWY ZASILACZ UPS

AUTONOMICZNY ZASILACZ UPS

OFERTA PRODUKTOWA KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA BUDOWNICTWA
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ŚREDNIE NAPIĘCIE
Firma ABB oferuje szeroki wybór produktów dla instalacji średniego napięcia w dziedzinie rozdziału mocy, w tym przekaźniki
automatyzacji rozdziału, przekładniki i sensory, bezpieczniki i rozłączniki, urządzenia do pracy na zewnątrz, rozdzielnice
rozdziału wtórnego i usługi. Te produkty i rozwiązania są używane w wielu zastosowaniach, w tym usługach publicznych,
energii odnawialnej, budynkach i infrastrukturze oraz transporcie.
Produkt/oferta

Zalety i charakterystyka

PRZEKŁADNIKI ŚREDNIEGO NAPIĘCIA
Przekładniki do instalacji
wnętrzowych
Przekładniki prądowe
i napięciowe 0,72–40,5 kV

Przekładniki suche do instalacji wnętrzowych zapewniają wysoką dokładność
w aplikacjach ochronnych i pomiarowych jako mierniki energii, przekaźniki zabezpieczające itp. Są używane przez producentów OEM i zakłady montażowe
w rozdzielnicach, transformatorach mocy, wyłącznikach, bateriach kondensatorów, podstacjach, szafach pomiarowych, maszynach, generatorach
i kompaktowych podstacjach rozdziału wtórnego.

PRZEKŁADNIKI NISKIEGO NAPIĘCIA
Przekładniki LV
Przekładniki prądowe 0,72 kV
typu: IMP, IMR, IMS, IMW, ISW.

Przekładniki suche instalowane we wnętrzach zapewniają wysoką i standardową dokładność pomiaru, zabezpieczenie przekaźników i możliwości sterowania. Są używane przez producentów OEM i zakłady montażowe w rozdzielnicach
i szafach pomiarowych.

SYSTEMY MODUŁOWE
eHouse

Bezpieczniejsze, łatwiejsze w instalacji, konserwacji i budowie oraz testowaniu stacje w metalowej obudowie, które pozwalają obniżyć koszty eksploatacji.

Kompaktowe stacje
rozdziału wtórnego

Kompaktowe stacje rozdziału wtórnego (CSS) to prefabrykowane stacje składające się z rozdzielnicy niskiego napięcia, transformatora i rozdzielnicy średniego
napięcia. Stacja rozdziału wtórnego jest testowana pod kątem odporności na
łuk wewnętrzny zgodnie z normą IEC 62271-202 dedykowaną stacjom tego rodzaju. Kompaktowe stacje rozdziału wtórnego firmy ABB mogą mieć obudowy
z różnych materiałów, takich jak stal, beton lub poliester wzmocniony włóknem
szklanym (GRP). Takie stacje mogą być dostosowane do trudnych warunków
środowiskowych dzięki wyborowi odpowiedniego materiału obudowy.

ROZDZIELNICE ROZDZIAŁU PIERWOTNEGO
Rozdzielnica w izolacji powietrznej
UniGear ZS1
Rozdzielnica średniego napięcia do pierwotnej dystrybucji do
24kV przeznaczona
dla instalacji
wnętrzowych.

Rozdzielnice o niewielkich gabarytach, przygotowane do użycia w sieciach dystrybucji i gotowe do użycia w różnych aplikacjach – takich jak drobne gałęzie
przemysłu, energia odnawialna. Duża elastyczność konfiguracji, niezawodność,
dostępność i niska cena to atrybuty, które sprawiają, że klienci chętnie decydują
się na rozdzielnice GIS z serii ZX. Wraz z kompletem rozwiązań konwencjonalnych, stosowaniem ochrony cyfrowej i technik sterownia, systemów sensorów
i połączeń typu Plug-in systemy ZX zostały uznane za systemy przyszłości.

Rozdzielnice w izolacji gazowej typu ZX
Rozdzielnice dystrybucji pierwotnej
i wtórnej w izolacji gazowej przeznaczonej
dla napięć znamionowych do 40kV

Rozdzielnice o niewielkich gabarytach, przygotowane do użycia w sieciach dystrybucji i gotowe do użycia w różnych aplikacjach – takich jak drobne gałęzie
przemysłu, energia odnawialna. Duża elastyczność konfiguracji, niezawodność,
dostępność i niska cena to atrybuty, które sprawiają, że klienci chętnie decydują
się na rozdzielnice GIS z serii ZX. Wraz z kompletem rozwiązań konwencjonalnych, stosowaniem ochrony cyfrowej i technik sterownia, systemów sensorów
i połączeń typu Plug-in systemy ZX zostały uznane za systemy przyszłości.

OFERTA PRODUKTOWA KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA BUDOWNICTWA
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ŚREDNIE NAPIĘCIE
Produkt/oferta

Zalety i charakterystyka

ROZDZIELNICA ROZDZIAŁU WTÓRNEGO ŚREDNIEGO NAPIĘCIA
Rozdzielnica rozdziału wtórnego
w izolacji powietrznej
Wnętrzowa rozdzielnica w izolacji powietrznej UniSec dla systemów
rozdziału wtórnego
średniego napięcia
do 24 kV

Rozdzielnica w izolacji powietrznej i metalowej obudowie UniSec charakteryzuje się wysoką elastycznością i modułową budową — ograniczono tu liczbę
części składowych i zastosowano standaryzację — dzięki temu można ją
szybko skonfigurować, aby spełniała wymagania określone dla konkretnego
zastosowania. Takie podejście przyczynia się do obniżenia wymagań w zakresie szkolenia i konserwacji, zapewniając szybką instalację i ułatwiając potencjalną rozbudowę w celu sprostania zmieniającym się potrzebom. Rozdzielnice
UniSec wykorzystują różne rozwiązania, by zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa, np. blokady bezpieczeństwa i klasyfikację łuku wewnętrznego.

SafeRing i SafePlus
Rodzina małogabarytowych rozdzielnic
w izolacji gazowej SF6, przeznaczonych
do pracy w sieciach rozdziału wtórnego
energii, przy napięciach
12/24/36kV.

Modułowa budowa urządzenia, pozwala na tworzenie dowolnych konfiguracji
pól, dostosowanych do potrzeb użytkownika.
Zasadniczym elementem konstrukcji rozdzielnicy, jest hermetyczny zbiornik
z gazem (IP67), zawierający szyny zbiorcze i wszystkie aparaty łączeniowe .
Budowa rozdzielnicy zapewnia niewrażliwość na warunki otoczenia, bezobsługowość, niezawodność, a przede wszystkim wysoki stopień bezpieczeństwa
personelu.
Aktualnie dostępna jest już alternatywna dla rozwiązania z SF6, ekologiczna
wersja rozdzielnicy z gazem izolacyjnym AirPlus TM na napięcia 12 i 24kV.

SERWIS SYSTEMÓW ŚREDNIEGO NAPIĘCIA
Kompletne portfolio produktów i usług na potrzeby eksploatacji rozdzielnic średniego napięcia w całym cyklu życia.
Ekspercki serwis obejmujący wszystkie potrzeby, od instalacji i konfiguracji aż po modernizacje wyłączników i kompletną
wymianę rozdzielnic. Oferta dotyczy zarówno systemów rozdzielczych produkcji ABB, jak i innych firm, umożliwiając rozbudowę i serwis zainstalowanych zasobów w całym cyklu eksploatacji poprzez użycie właściwych części zapasowych, konserwację, rozbudowy i modernizacje. Wszystkie te usługi można łączyć w dostosowane do indywidualnych potrzeb, wszechstronne umowy serwisowe.

OFERTA PRODUKTOWA KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA BUDOWNICTWA

15

Infrastruktura do ładowania pojazdów elektrycznych
W ofercie ABB znajdują się kompleksowe rozwiązania do ładowania pojazdów elektrycznych dopasowane do każdej
lokalizacji, co stanowi ważne wsparcie dla Twojego biznesu. Ładowarki można w łatwy sposób połączyć z dowolnym
systemem zarządzania lub aplikacją płatniczą.
Produkt/oferta

Zalety i charakterystyka

Wallbox AC – EVLunic

Seria naściennych ładowarek EVLunic to wysokiej jakości rozwiązanie pozwalające
na ładowanie pojazdów dopasowane do Twoich potrzeb. Wallbox dostępny jest w 52
różnych wariantach, oferując moc od 4.6kW do 22kW. Dzięki najwyższym standardom
produkcji przystosowany jest do użycia zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.
Możliwość integracji przez protokół OCPP czyni go przyszłościowym rozwiązaniem,
które daje elastyczne możliwości autoryzacji użytkowników czy równoważenia
obciążenia, pozwalając dodatkowo połączyć do 15 ładowarek z ładowarką nadrzędną.

Wielostandardowe stacje
ładowania DC – Terra 24 i 54

Seria ładowarek Terra to wielostandardowe stacje ładowania idealne do zastosowania
w miejscach publicznych, jak np.: parkingi, salony samochodowe, stacje paliw czy centra
handlowe. Zależnie od wersji, stacje Terra mogą oferować 20kW i 50kW DC przez złącza CCS
i CHAdeMO oraz 22kW lub 43kW AC przez złącze Typ 2. Usługi komunikacji ładowarek Terra
z różnymi systemami zarządzania, platformami płatniczymi oraz z inteligentnymi
systemami sieci zasilania umożliwiają zdalne wspomaganie pracy ładowarki, dopasowaną
diagnostykę błędów oraz ich naprawę, jak również zdalne aktualizacje. Jest to pewne,
bezpieczne, oszczędne i przyszłościowe rozwiązanie oparte na otwartych standardach.

Stacje dużej mocy – Terra HP

Terra HP to stacja ładowania dużej mocy, która cechuje się możliwością ładowania
pojazdów zarówno 400V, jak i 800V. Dzięki wyjściu 500 A, pojedyncza szafa zasilająca może
ładować samochód 400V dostarczając 150kW mocy w sposób ciągły. Terra HP jest idealnie
dopasowana do użytku na autostradowych Miejscach Obsługi Podróżnych i stacjach paliw.
Dzięki możliwości dodawania kolejnych szaf zasilających i słupków ładujących do istniejącej
już instalacji system może być z czasem rozbudowywany. To niezwykle opłacalne
rozwiązanie pozwalające tworzyć skalowalne lokalizacje ładowania w zależności od potrzeb
rynku i bazy pojazdów elektrycznych.

Nocne ładowanie zajezdniowe –
HVC Overnight Charging

Rozwiązania ABB do ładowania elektrycznych pojazdów ciężarowych i autobusów
pozwalają na inteligentne ładowanie floty podczas nocnego postoju na zajezdni. Dzięki
jednej szafie zasilającej, która połączona jest z trzema ładowarkami system po zakończeniu
ładowania pierwszego pojazdu automatycznie przechodzi do ładowania kolejnego.
Niewielkich rozmiarów wallboxy zajezdniowe mogą być oddalone od szafy zasilającej nawet
o 150 metrów, dzięki czemu rozwiązanie ABB można zastosować w lokalizacjach o
niewielkiej dostępnej przestrzeni.

Ładowanie okazjonalne – HVC
Opportunity Charging

Rozwiązania ABB do ładowania elektrycznych pojazdów ciężarowych i autobusów oferują
ładowanie dużą mocą przez zautomatyzowane złącze pantografowe.
Dzięki standardowemu czasowi ładowania (3-6 minut) pozwala łatwo wdrożyć rozwiązanie
do istniejącego systemu transportowego, np. przez instalację ładowarek na przystankach,
stacjach i punktach krańcowych trasy. Zastosowanie tzw. „odwróconego pantografu”
znajdującego się po stronie infrastruktury niesie za sobą wiele korzyści, jak choćby
zmniejszenie kosztów czy redukcja masy pojazdu, który dzięki temu będzie mógł przewieźć
większą ilość pasażerów.
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Rozwiązania cyfrowe
Konfiguracja przez Internet
Firma ABB udostępniła narzędzie konfiguracyjne dla obudów i produktów. W przypadku systemów elektrycznych niskiego napięcia konfiguracja produktu to kluczowy
krok w procesie zakupów. Firma ABB opracowała łatwe w użyciu narzędzie online do
pomocy swoim klientom. Dzięki aplikacji e-Configure klienci będą mogli znajdować,
konfigurować i zamawiać swoje produkty w szybki i prosty sposób.
cBOL (Business Online)
Business Online to uruchamiana w przeglądarce aplikacja łącząca wiele działów
biznesowych ABB na jednej platformie w celu usprawnienia procesów
informacyjnych, ofertowania i zamawiania online z myślą o ułatwieniu
życia naszym klientom zewnętrznym i wewnętrznym.
Dostępne przez Internet i łatwe w obsłudze narzędzia umożliwiają wprowadzanie
zamówień przez całą dobę oraz funkcje śledzenia przy użyciu zwykłej
przeglądarki internetowej i po bezpiecznym zalogowaniu się.
ABB Connect
ABB Connect to cyfrowy asystent ułatwiający naszym klientom spełnienie
wszelkich potrzeb w zakresie elektryfikacji, dostępny podczas przeglądania
informacji o produktach, edytowania dokumentów, dostępu do aplikacji
ABB oraz czytania wiadomości branżowych. Wyszukaj aplikację
ABB Connect w serwisie Apple App Store, Google Play lub
Sklepie Microsoft i pobierz ją już dziś.
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