Produktbroschyr

EV-laddningsinfrastruktur
ABB:s globala laddningsprodukter

ABB är världsledande inom laddning av
elfordon, med produkter som stöder alla
standarder på området
ABB leder utvecklingen, med sin Internetanslutna
laddningsinfrastruktur som stöder alla förekommande
laddningsstandarder för elfordon. ABB erbjuder en
helhetslösning: specifika laddningslösningar som passar
olika platser och tillhörande tjänster som förbättrar din
verksamhet. Laddarna kan enkelt kombineras med olika
tjänster och betalningslösningar.
Huvudegenskaper hos alla ABB-laddare
Alla ABB:s laddare konstrueras med driftsäkerhet, tillförlitlighet och enkelt underhåll i första rummet. Detta resulterar
i högkvalitativa produkter som är framtidssäkra. De främsta
fördelarna med ABB:s laddare är:
–– Modulär konstruktion för säker drift
–– Komponenter av industrikvalitet för att säkerställa hög
livslängd och tillförlitlighet
– – Uppgraderbar och framtidssäker
– – Fjärrunderhåll och support för effektiv och snabb respons i
händelse av problem med matningen
– – Stöd för alla öppna betalningsstandarder globalt
– – Rostfritt stålskåp för god hållbarhet, även i saltbemängda
miljöer
– – Användarcentrerad design, validerad genom användartester
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De viktigaste fördelarna med Internetanslutna laddare
ABB:s internetanslutna laddare möjliggör snabb service och
proaktivt underhåll var de än står. ABB:s fjärrservice erbjuder
4 viktiga fördelar:
–– Flexibilitet att ansluta till varje laddningsnätverk, administrativt
system, betalningsplattform eller energihanteringslösning.
–– Uppgraderbarhet för att dra nytta av den senaste utvecklingen
inom industristandarder.
–– Hög tillgänglighet för tjänsten, garanterat få driftuppehåll.
–– Kostnadseffektivitet genom att undvika utvecklings- och
underhållskostnader för egna programvarulösningar.
Fördelen med en erfaren global aktör
ABB är världsledande inom kraft- och automationsteknik. Med
säte i Zürich, Schweiz, sysselsätter företaget 145 000 personer
och verkar i cirka 100 länder.
ABB har många års erfarenhet av att konstruera, installera
och underhålla laddningsinfrastruktur, och har flera rikstäckande
laddningsnätverk på referenslistan. Som kund drar du nytta
av ABB:s globala serviceorganisation, som står beredd att ge
snabb och effektiv respons med stöd av lokala servicetekniker.
Stöder alla laddningsstandarder för elfordon
ABB stöder idag alla öppna laddningsstandarder för elfordon,
och ABB:s produkter kan därmed användas för att ladda i
stort sett alla elbilar i trafik. Alla laddare kan kombineras med
omfattande lösningar för autentisering, betalning och nätverksanslutning.

Allt du behöver för att driva en
laddningsverksamhet
ABB erbjuder allt som behövs för att driva en
framgångsrik laddningsv erksamhet. Maskinvara,
programvara, uppkoppling och service från en och samma
leverantör.
DC-snabbladdare
Pålitlig, robust och modulär maskinvara.
Produkter
Terra 53-serien

Tillämpningar
Motorvägsrastplatser, bränslestationer,
bilhandlare, handelsområden

DC-väggbox

DC-laddning i bostads- eller kontorsmiljö

Bussladdare

Laddning av elektriska stadsbussar via ett
automatiskt anslutningssystem

Webblösningar och API
Integrera med administrativa system och mervärdestjänster.
Webblösningar
Driver care

Status, statistik, åtkomsthantering etc.

Payment management

Konfigurera och underhåll betalterminaler

API
OCPP-API

Anslut till administrativa system

Service-API

Stöd för din kundtjänst i dess arbete med
att ge support till elbilsförare

Demand/Response-API

Dynamisk styrning av effekten till en laddare

Betalning och autentisering
Global plattform för att stödja lokala betalnings- och autentiseringslösningar:
– – RFID
–– Smarttelefon
–– Pinkod
–– Kortbetalningsmodul

Service
Uppnå maximal tillgänglighet och säkra din laddningsverksamhet
ABB Charger Care
Olika typer av SLA tillgängliga

––
––
––
––
––
––

Programvaruuppdateringar online
Fjärrövervakning och -hantering
Första och andra linjens support
Support på plats
Reservdelar
Utbildning av lokala serviceingenjörer
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Infrastrukturprodukter
Terra 53-serien
Snabbladdaren Terra 53 DC är en konfigurerbar laddare
på 50 kW för en, två eller tre laddkontakter, vilket bör
motsvara de flesta kunders laddningsb ehov. Terra 53
är idealisk för installation i anslutning till motorvägs
rastplatser, bränslestationer, bilhandlare och i
högfrekventerad stadsmiljö.
Huvudfunktioner
–– Konstruerad för att leverera full uteffekt kontinuerligt
–– IEC 61000 EMC-certifierad för industri- och bostadsområden
(inklusive bränslestationer, butiker, kontor, etc.)
– – Framtidssäker anslutning via öppna industristandarder
– – Flexibelt gränssnitt med möjlighet till mervärdestjänster
– – Fjärrövervakning och -support för maximal tillgänglighet
– – Fjärruppdateringar och -uppgraderingar
– – Enkel att använda
– – 8” pekskärm, läsbar i dagsljus
– – Grafisk visualisering av laddningsprocessen
– – RFID-autentisering
– – Estetiskt tilltalande och vädertålig kapsling i rostfritt stål
– – Snabb och enkel installation
– – Lågt driftljud

Nyckeldata
–– 50 kW DC-snabbladdare som stödjer CCS, CHAdeMO,
GB/T
–– 43 kW AC-kabelutgång eller 22 kW hylsutgång
–– Versioner för EU, USA och Kina
Möjliga konfigurationer
Terra 53 finns i flera utföranden. Det finns olika programvarualternativ för att begränsa ineffekten och undvika dyra
förstärkningar av det matande nätet.
Namn Uttag

Tillgänglighet

Nätanslutning

C

CCS

EU, Asien, Austr.

80 A, 55 kVA

CJ

CCS, CHAdeMO

EU, Asien, Austr.

80 A, 55 kVA

CJ

CCS, CHAdeMO

USA

75 A, 60 kVA

CT

CCS, AC-uttag

EU, Asien, Austr.

112 A, 77 kVA

CG

CCS, AC-kabel

EU, Asien, Austr.

143 A, 98 kVA

CJT

CCS, CHAdeMO, AC-uttag

EU, Asien, Austr.

112 A, 77 kVA

CJG

CCS, CHAdeMO, AC-kabel

EU, Asien, Austr.

143 A, 98 kVA

Z

GB/T

Kina

80 A, 54 kVA

För en fullständig lista över tekniska data, funktioner och
alternativ, se produktbladet för Terra 53.

Data för laddkontakter

C

J

G

T

Z

Laddningsstandard

CCS

CHAdeMO

Typ 2-kabel

Typ 2-uttag

GB/T

Max. uteffekt

50 kW

50 kW

43 kW

22 kW

50 kW

Utspänningsområde

50-500 VDC

50-500 VDC

400 V +/- 10 %

400 V +/- 10 %

220-570 VDC

Max. utström

125 ADC

125 ADC

63 A

32 A

125 ADC

Terra 53 C
Terra 53 CJ
Terra 53 CT
Terra 53 CJT
Terra 53 CJG
Terra 53 CJ
					(USA)
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Terra 53 Z
(Kina)

Infrastrukturprodukter
Automatiserad laddare för elektriska
bussar
ABB lanserar ett automatiserat system för snabbladdning
som tillåter elektriska stadsbussar att köra 24/7 Detta
möjliggör äkta utsläppsfri kollektivtrafik i städer. Med sin
automatiska takanslutning och typiska laddningstid på
4-6 minuter kan systemet enkelt integreras i befintliga
busslinjer genom att installera laddare vid ändhållplatser,
depåer och/eller mellanstationer.

Produkternas nyckelfördelar
–– Ladda elektriska bussar på 4-6 minuter
–– Enkel integration i befintliga busslinjer
–– Automatiserad 4-polig takanslutning
–– Baserad på den internationella IEC 61851-23-standarden
–– Säker och pålitlig anslutning
–– Fjärrdiagnostik och administrationsverktyg

Etablera busstrafik med nollutsläpp i din stad
Med ökande luftföroreningsnivåer i städer och ett starkare
offentligt åtagande att erbjuda rena transportlösningar ger
elektriska stadsbussar stora möjligheter att förbättra luften i
städer och samtidigt minska driftkostnaderna. ABB:s automatiserade system för snabbladdning löser de viktigaste problemen
för storskalig implementering av elektriska bussar med nollutsläpp: långa laddningstider och kort räckvidd är historia.

Tekniska data

ABB:s automatiska snabbladdare är konstruerade enligt högsta internationella standard med avseende på el, kvalitet och
säkerhet - bland annat IEC 61851-23. Detta garanterar säker
och tillförlitlig drift på offentliga platser.

El

Modulär: 150 kW, 300 kW, 450 kW

Inkommande AC

3 faser + N + PE

Max. nominell inström och

3 x 250 A, 173 kVA

-effekt (per 150 kW-modul)
Inspänningsområde

400 VAC +/-10 % (50 Hz eller 60 Hz)

Max. utström

200 A

(per 150 kW-modul)
Utspänningsområde

400 - 800 V DC (CCS 2)

DC-anslutningsstandard

IEC 61851-23 / DIN 70121

Anslutningsmetod mellan

4-poligt automatiskt anslutningssystem eller

laddare och buss

Combo 2-kontaktdon

Miljö

Inomhus/utomhus

Drifttemperatur

Standard -10 °C till +45 °C Tillval: -30 °C till

Nätverksanslutning

+45 °C
GSM / CDMA-modem 10/100 base-T
Ethernet

Skyddsklass

IP54 - IK10
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Anpassningsbara högvolyms OEMprodukter
DC-väggbox
ABB:s DC-väggbox möjliggör DC-laddning hemma och
hos bilhandlare. Den säljs normalt tillsammans med ett
fordon och finns endast som högvolyms OEM-lösning.
DC-väggboxen finns i varianterna 10 kW och 20 kW CCS,
CHAdeMO och GB/T-varianter. Kapsling och HMI kan anpassas
för att skapa en unik framtoning.
Färgpekskärmen ger tydlig information om laddningsförloppet.
Laddningen kan startas under natten med hjälp av timerfunktionen. För att undvika oönskad användning kan laddaren
skyddas med en PIN-kod.
DC-väggboxen kan styras via en kundanpassad smartphoneapp, eftersom den är ansluten till Internet. Internetanslutningen
möjliggör också fjärruppdateringar och -service.
Nyckeldata
–– 10 eller 20 kW DC-snabbladdare
–– Stöder CCS, CHAdeMO eller GB/T
– – IP 44/54
– – Utseendemässig anpassning möjlig
Möjliga konfigurationer
DC-väggboxen finns i flera utföranden. Varje konfiguration kan
anpassas visuellt för att ligga i linje med ditt varumärke. ABB
stödjer alla globala öppna standarder för DC-laddning.
Namn

Uttag

Tillgänglighet

C

CCS

EU, USA, Asien

J

CHAdeMO

EU, USA, Asien

Z

GB/T

Kina
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API och webblösningar

För att utnyttja ett laddningsnätverk för elfordon
maximalt, erbjuder ABB API- och webblösningar
som passar en mängd olika affärsmodeller för
laddningsinfrastruktur.
API
ABB erbjuder standardiserade API som stöder olika metoder för
integration med tjänsteleverantörens administrativa system,
energihanteringslösningar, betaltjänster med mera Följande
API är tillgängliga:
– – Open Charge Point Protocol (OCPP) -API
Ansluter till administrativt system
–– Service-API
Skickar värdefull teknisk information till kundtjänst, så att
de kan ge elbilsförarna bättre support
–– Grundläggande Demand/Response-API
Hanterar laddarens ineffekt dynamiskt

ABB Charger Care
ABB garanterar bästa tillgänglighet i klassen. Med ett
Service Level Agreement (SLA) bidrar ABB till maximal
tillgänglighet för laddarnätverket och säkrar din
laddningsverksamhet.
ABB tar ett totalansvar för tillgängligheten i ditt laddningsnätverk. Charger Service Centre och skräddarsydda diagnostiska
verktyg gör det möjligt att reagera effektivt och i rätt tid på
eventuella avvikelser. ABB reagerar med kompetent teknisk
personal var händelsen än inträffat, och löser situationen.
Beroende på avtalat SLA kan en kund få proaktiv rådgivning
och åtgärd med högsta prioritet. På begäran kan underhållsoch reparationskonceptet anpassas till din organisation.

Webblösningar
Mindre nätverk utan ett anslutet administrativt system kan
utnyttja online-webblösningar: ”Driver care” och ”Payment
management”.
Driver care
Driver care innehåller följande funktioner: status, statistik,
konfigurationer, åtkomsthantering samt fel- och meddelandehantering.
Payment Management
Betalningshanteringsmodulen är avsedd för laddare som är
utrustade med en betalterminal, för att kunna konfigurera olika
betalningsinställningar.
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För ytterligare information, kontakta:
ABB AB
Svensk Försäljning
Tel 021-32 50 00
www.abb.se/snabbladdare
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