Produktblad

Infrastruktur för laddning av elfordon
Integrerad betalterminal för Terra 53 och Terra 23

Alla laddare från ABB i serierna Terra
53 och Terra 23 kan utrustas med en
integrerad betalterminal för att underlätta
betalning med kreditkort och NFC.
En betalterminal möjliggör debiterad
laddning utan en medlemskapsmodell
och utan behov av ett administrativt
system.

Det enklaste sättet att etablera ett kommersiellt laddningsnätverk är att uppgradera en snabbladdare ABB Terra 53 eller
Terra 23 med en integrerad betalterminal. Betalterminalen
stöder betalning med kreditkort och via Near Field Communication (NFC).

Kostnadsstruktur
Alternativet med en integrerad betalterminal kräver en engångsinvestering i maskinvara och installation. De löpande
kostnaderna utgörs av årsavgiften för ABB:s webbmodul för
driftstyrning samt betalningsförmedlarens transaktionsavgift.

Betalterminalen är tillgänglig som fältuppgradering för alla
laddare i serierna Terra 53 och Terra 23. Laddarens standardmässiga RFID-funktionalitet behöver inte påverkas.

Betalningslösningen kan samverka med flera betalningsförmedlare. Din kontaktperson har en lista över de alternativ som
finns.

Huvudfunktioner
− − Betalning via kreditkort och NFC
− − Ingen PIN-kod
− − Support för transaktioner med små belopp
− − Låga drift- och transaktionskostnader
− − Fältuppgradering möjlig för alla Terra 53 och Terra 23
−− Förskottsbetalning i samband med laddning
− − Automatisk annullering av betalning i händelse av problem
under de första minuterna av laddningssessionen
− − Operatörsstyrning via ABB:s webbmoduler
− − Inställning av pris per laddkontakt
− − Transaktionsöversikt (såväl genomförda som avbrutna)
− − Standardmässig RFID-funktionalitet kan bibehållas

Allmänna specifikationer
Godkända betalningsmetoder EMV-kontaktchip utan PIN-kod NFC
med smartphone, beröringsfria kort eller
etiketter
EMV-betalningslösningar
Visa™, MasterCard™
NFC / kontaktlös betalning
Mastercard-, PayPass™- och Visasystem
payWave™

Tillämpningar
− − Stora kommersiella laddningsnätverk
−− Laddningsnätverk utan uppkoppling till administrativt system
−− Laddningsnätverk utan medlemskapsmodell

Transaktionsgräns

Laddare som stöds

Upp till ca 25 € per transaktion
Kontakta din lokala säljare för information
om tillgänglighet i ditt land
Terra 23 / Terra 53

Uppgradering i fält möjlig

Ja

Förenlighet och säkerhet
Certifieringar

Chipkortsläsare

CE
EMVCo L1-typgodkännande för kontaktfri
kommunikation, EMVCo L1-typgodkännande
för kontaktkommunikation, PayPass™och payWave™- kompatibel
ISO 7816, EMV 2000 Level 1

Användargränssnitt

Grafisk display, lysdioder och summer

Länder som stöds

ABB AB
Svensk Försäljning
Tel 021-32 50 00
www.abb.se/snabbladdare
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