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ABB a fenntartható közlekedésért
Töltő infrastruktúra elektromos járművekhez

Az elektromos közúti közlekedés 
terjedése egyre jelentősebb szerepet
kap napjainkban. A környezetbarát, 
villamosenergiával működő közlekedési
eszközök a jövő elektromos hálózatának 
fontos részét képezik, és ezzel a
fenntartható fejlődés céljait szolgálják.  
Az élhető környezet megteremtéséért
érzett felelősség motiválja az ABB 
innovatív töltőállomásainak kutatását
és fejlesztését és az ehhez kapcsolódó 
infrastruktúra kifejlesztését.

Az ABB elektromos töltői és kapcsolódó szolgáltatásai 
Az ABB komplett infrastruktúrát kínál az elektromos járművek 
töltésére, köztük ultragyors, gyors és normál töltési lehetőségeket; 
web alapú, intelligens töltőhálózat menedzsmentet; kulcsrakész, 
igényre szabott megoldásokat; teljes körű szervizszolgáltatást és 
támogatást, valamint olyan gyorstöltőket, amelyekkel akár 15 perc 
alatt menetkészre tölthető egy elektromos autó.
Igazodva a sokrétű felhasználási igényekhez, az ABB az alábbi 
megoldásokat kínálja:

 - AC (váltakozó áramú) töltők és töltőoszlopok normál és 
gyorstöltésre az autótípus függvényében

 - DC (egyenáramú) gyors- és ultragyors töltők, 

 - AC +DC kombinált töltésre alkalmas töltőberendezések

 - Bel- és kültéri töltők és töltőoszlopok

 - Töltők és töltőoszlopok kereskedelmi és lakossági 
használatra

 - Kereskedelmi célú töltőkhöz és töltőoszlopokhoz 
szükséges fizetési és távfelügyeleti szoftverháttér

 - Eszközök telepítése, üzembe helyezése és folyamatos 
karbantartása

 - Készenléti támogatás a szerződött ügyfelek számára



Az elektromos közúti közlekedés terjedése egyre jelentősebb 
szerepet kap napjainkban. A környezetbarát, villamos energiával 
működő közlekedési eszközök a jövő elektromos hálózatának 
fontos részét képezik, és ezzel a fenntartható fejlődés céljait 
szolgálják. Az élhető környezet megteremtéséért érzett felelősség 
motiválja az ABB innovatív töltőállomásainak kutatását és 
fejlesztését és az ehhez kapcsolódó infrastruktúra kifejlesztését.
Az elektromos közúti közlekedés elterjedéséhez kiterjedt és 
könnyen hozzáférhető töltőállomás-hálózatra van szükség, ahol a 
járművek könnyen és a rendelkezésre álló időhöz alkalmazkodva 
tölthetőek fel. Az elektromos járművek üzemeltetési sajátosságai 
alapjában változtatják meg a “tankolásról” alkotott fogalmat, a 
járművek nem csak a “benzinkúton” tölthetők fel, hanem éjszaka 
a garázsban, a munkahelyen napközben, vagy akár bevásárlás 
közben a parkolóban is.

Az ABB nemzetközi tapasztalata az e-mobilitás területén 
Az ABB sikeresen szállít mind - normál, mind ultragyors 
elektromos töltőket világszerte. Az ABB gyorstöltői már 
több mint 25 országban, például az USA-ban, Chile-ben, 
Hollandiában, Nagy-Britanniában, Ausztriában, Svájcban, 
Észtországban és Magyarországon is megtalálhatók. 
Az ABB az észt kormány megbízásának köszönhetően Európa 
eddigi legnagyobb elektromos töltőállomás hálózatát építheti 
ki Észtországban. Az Észtországot teljesen lefedő hálózat 
kiépítését, valamint a kapcsolódó szolgáltatások lebonyolítását, 
mint az üzemeltetést 24 órás felügyelettel és fizetési rendszerrel 
az ABB végzi. Minden főútvonalon 50 km-ként összesen 200 
darab kombinált egyenáramú és váltóáramú (AC/DC) gyorstöltőt 

telepítenek és 507 darab váltakozó áramú (AC) otthoni töltőt vásárol 
saját elektromos autó flottájához az észt kormány.
A megbízás jellege azonban nem újdonság az ABB számára, 
mert a cég 2010 végén már hozzákezdett az elektromos járművek 
gyorstöltésére szolgáló állomások telepítéséhez Hollandiában, a BP 
benzinkútjainak közelében is. Az első két DC (egyenáramú) Terra 
rendszer beüzemelésére Utrecht belvárosában került sor.

Az ABB magyarországi tapasztalata az e-mobilitás 
területén 
Az ABB 2012. áprilisában adta át Magyarország első 
gyorstöltő-állomását, amely a MOL Csoport új, Európában 
is egyedülálló környezetbarát töltőállomása Budapesten, 
az Istenhegyi úton. Ezzel Magyarországon elsőként kezdte 
meg működését egy olyan gyorstöltő – a Terra 100.2 típusú 
–,amely mindössze 15-30 perc alatt képes menetkészre 
feltölteni egy CHAdeMO csatlakozóval rendelkező elektromos 
autó akkumulátorát. A töltőállomáson az elektromos autó 
feltöltése ingyenes.  
Az Istenhegyi úti beruházást követően az ABB 2012 nyarán a 
Hungaroring versenypálya főbejáratánál adott át egy újabb, a cég 
által az MVM Partner számára tervezett töltőoszlopot.

Lehetőségek az elektromos autók töltésére
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1. Fotovoltaikus (PV) naperőmű

2. Szélerőmű

3. Otthoni AC +DC töltés

4. Országúti DC töltés

5. Irodai AC +DC töltés

6. Kereskedelmi AC +DC töltés
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Töltési technológiák 
Az elektromos autók esetében kétféle töltési technológiát 
különböztetünk meg: a DC (egyenáramú) gyorstöltést, és az 
AC (váltakozó áramú) töltést. 

AC töltés DC töltés

DC gyorstöltő 
állomás

Beépített  
töltő

A DC és az AC töltés működése

Minden járműnek rendelkeznie kell saját 
fedélzeti töltővel

Az infrastrukturális beruházás felhasználók 
százai számára érhető el

BMS  
Li-ion  

akkumulátor
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DC + AC 
Országúti töltő

 > 50 kW

 15-30 perc töltés

DC + AC 
Kereskedelmi töltő

 20 kW

 30-120 perc töltés

AC töltő oszlop

 3-10 kW

 4-8 óra töltés

AC fali doboz

 3-6 kW

 4-8 óra töltés
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Töltők termékkategóriánként 

DC + AC
Országúti töltő

 � > 50 kW

 � 15-30 perc töltés

DC + AC
Kereskedelmi 
töltő

 � 20 kW

 � 30-120 perc 
töltés

AC töltő oszlop

 � 3-10 kW

 � 4-8 óra töltés

AC fali doboz
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DC (egyenáramú) töltés
A DC (egyenáramú) töltést ultragyors töltésnek vagy 
villámtöltésnek is nevezik. Egy DC gyorstöltő állomáson sokkal 
gyorsabban tölthetjük fel az autó akkumulátorát, akár 15-
20 perc alatt 80%-os töltöttségre, ami a hagyományos AC 
töltés 8 órás töltési idejénél lényegesen gyorsabb. Jelenleg az 
egyedüli elfogadott szabvány a gyorstöltési technológiában 
a japán CHAdeMO. Jellemzően itt maximum 120 A-es 500 V 
DC egyenáramú töltésről beszélünk, azaz a szabvány szerinti 

legnagyobb átvihető teljesítmény körülbelül 50 kW. Mivel 
DC töltés esetén a töltő berendezés nem a járműben foglal 
helyet, ezért szükség van infrastrukturális beruházásokra, azaz 
töltőállomások telepítésére. Egy kísérlet bebizonyította, hogy a 
DC gyorstöltő telepítésével jelentősen növekszik az elektromos 
járművek használata. Azóta Japánban több mint 1000 db 
DC gyorstöltő állomást telepítettek, és több mint 20 000 db 
CHAdeMO szabványnak megfelelő elektromos járművet adtak el.
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Országúti

 DC gyorstöltés

 15-30 perc

Irodai
 AC & DC töltés
 30-120 perc (gyors)
 8 óra (munkanapokra)

Kereskedelmi
 DC & AC töltés
 30-120 perc

Otthoni
 AC & DC töltés
 8 óra (másnapra)
 2 óra (teljesen)

Országúti

 � DC gyorstöltés

 � 15-30 perc
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Országúti

 DC gyorstöltés

 15-30 perc

Irodai
 AC & DC töltés
 30-120 perc (gyors)
 8 óra (munkanapokra)

Kereskedelmi
 DC & AC töltés
 30-120 perc

Otthoni
 AC & DC töltés
 8 óra (másnapra)
 2 óra (teljesen)

Kereskedelmi

 � AC +DC töltés

 � 30-120 perc

© ABB Group
August 31, 2012 | Slide 2

Országúti

 DC gyorstöltés

 15-30 perc

Irodai
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Kereskedelmi
 DC & AC töltés
 30-120 perc

Otthoni
 AC & DC töltés
 8 óra (másnapra)
 2 óra (teljesen)

Irodai

 � AC +DC töltés

 � 30-120 perc (gyors)

 � 8 óra (munkanapokra)
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Országúti

 DC gyorstöltés

 15-30 perc

Irodai
 AC & DC töltés
 30-120 perc (gyors)
 8 óra (munkanapokra)

Kereskedelmi
 DC & AC töltés
 30-120 perc

Otthoni
 AC & DC töltés
 8 óra (másnapra)
 2 óra (teljesen)

Otthoni

 � AC +DC töltés

 � 8 óra (másnapra)

 � 2 óra (teljesen)

Töltési lehetőségek

Töltő infrastruktúra
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Terra Terra Galaxy Galaxy
DC gyorstöltők AC töltők

és töltő rendszerek
Töltő infrastruktúra
menedzsment 
alkalmazások

Integrált 
szolgáltatások

Internetkapcsolattal 
rendelkező, 
intelligens DC 
gyorstöltő 
rendszerek

Kulcsrakész, 
internetkapcsolattal 
rendelkező AC és 
DC töltőrendszerek

Online alkalmazások 
helyszíni 
menedzsmenthez, 
elemzési és 
konfigurációs 
eszközökkel

Professzionális 
háttér-támogatású 
integrált 
szolgáltatások

Terra

DC gyorstöltők

Internetkapcsolattal 
rendelkező, intelligens 
DC gyorstöltő  
rendszerek

Terra

AC töltők 
és töltő rendszerek

Kulcsrakész, internet-
kapcsolattal rendelkező 
AC és DC töltőrend-
szerek

Galaxy

Töltő infrastruktúra
menedzsment 
alkalmazások

Online alkalmazások 
helyszíni menedzsment-
hez, elemzési és konfigu-
rációs eszközökkel

Galaxy

Integrált szolgáltatások

Professzionális háttér-
támogatású integrált 
szolgáltatások
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AC (váltakozó áramú) töltés
A másik technológiai irány az AC (váltóáramú) töltés. Minden 
elektromos jármű rendelkezik saját AC töltő berendezéssel, amely 
segítségével otthon, egy hálózati dugaszoló aljzatról is feltölthető 
az akkumulátoruk. Ez esetben egy körülbelül 3 kW teljesítményű 
váltóáramú (Schuko csatlakozón keresztüli) töltésről beszélünk, 
amely egy jellemzően 24 kWh akkumulátor esetében 8 órás töltési 
időt igényel. Ilyenkor a töltést az autóba beépített fedélzeti töltő 
vezérli, és szükség van a folyamathoz egy olyan töltőkábelre, 
amely – a kábelbe beépített – elektronikus vezérlés (ICCB – In 
Cable Control-Box) segítségével lekorlátozza az áramfelvételt, 

megakadályozva az otthoni hálózat túlterhelését. Ez a kábel 
az összes, ma kereskedelmi forgalomban elérhető elektromos 
autónak szériafelszereltsége.
Lehetséges a 3 kW-osnál nagyobb teljesítményű AC-töltést is 
használni (11 kW-os, illetve 22 kW-os váltóáramú teljesítménnyel), 
azonban ebben az esetben már szükség van egy töltési folyamatot 
szabályozó berendezésre, egy különálló töltőoszlopra. A töltés 
így 2-es típusú Mennekes csatlakozón keresztül történik, de jelen 
pillanatban nincsen olyan elektromos autótípus, amely a 11 kW-os, 
illetve 22 kW-os töltési lehetőséget támogatná.
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Az elektromos járművek előnye 
Az elektromos meghajtású járművek előnyei belsőégésű 
motorral hajtott társaikhoz képest a csendesebb működés, 
a villanymotorok magas hatásfokának köszönhető 
alacsonyabb fogyasztás és az, hogy működésük során 
nincs lokális károsanyag-kibocsájtás. Az elektromos 
járművek karbantartása egyszerűbb, ezért üzemeltetési 
és szervizköltségük alacsonyabb. További pozitívum az 
elektromos autók mellett, hogy biztosítási tételeik és 
adóvonzataik is kedvezőek.

Elérhető elektromos autók a piacon
Egyre több autógyártó cég látja úgy, hogy érdemes az elektromos 
közlekedést támogatók egyre bővülő körét kiszolgálni, s a 
számukra kifejlesztett modelleket sorozatgyártásra előterjeszteni. 
Ennek következtében a következő néhány év során számos ismert 
és népszerű márka csatlakozik a villanyautókat sorozatgyártásban 
előállítók köréhez. A Pike Research piackutató cég előrejelzése 
alapján a jelenlegi 114 000-ről 5,2 millióra nő az elektromos 
autók száma 2017-ig globálisan, az ezzel párhuzamosan kiépülő 
infrastruktúra pedig több milliárd dolláros üzletet jelenthet.
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Az ABB töltőberendezései az összes elektromos autóval kompatibilisek, hiszen úgy tervezték őket, hogy minden 
jelenlegi, és jövőbeni csatlakozási szabványt támogassanak azonos hálózaton belül
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Töltőállomás telepítése Magyarországon

Telepítés
Az ABB kulcsrakész megoldást ajánl mind az AC-töltők, mind a 
DC-töltők telepítése esetén. Ez jellemzően tartalmazza a gyorstöltő 
üzembe helyezését a helyszínen, betonalapra helyezését, a 
rendszer ellenőrzését a szállítás után, telepítés utáni működési 
próbákat, működőképes állapot megvalósítását, működőképesség 
ellenőrzését és biztonsági tesztelését, SAT (Site Acceptance Test) 
teszteket, jegyzőkönyvek készítését.
Emellett számolni kell a töltő tervezési, engedélyezési költségeivel 
(energiaátviteli hálózat, irányítástechnikai hálózat, hatósági 
engedélyek stb.), az erősáramú csatlakoztatás díjával, az internet-
csatlakoztatás költségeivel és az elszámolási fogyasztásmérés 
kialakításával.

Az elektromos autók rövid története 
Meglepőnek tűnhet, de az 1900-as években az autók 
csaknem fele elektromos meghajtású volt. Az elektromos 
autók az 1910-es évek közepét követően viszont teljesen 
feledésbe merültek. Fejlesztésük az ezredforduló táján, az 
olaj árának emelkedésével és az egyre nagyobb kapacitású 
akkumulátorok megjelenésével azonban új lendületet kapott.

Az ABB tagja az E-Mobility Networknek 
Az ABB Kft. a hazai E-Mobility Network egyik alapító tagja. A 
szövetség célja az energia-tudatos és fenntartható közlekedés 
(ideértve az elektromos autók használatát) módozatainak 
megismertetése és az ezzel kapcsolatos ismeretek 
közvetítése. Nemzetközi tanulmányok szerint az elektromos 
járművekben rejlő piaci potenciál 2020-ra elérheti a teljes piac 
10-15 százalékát is. 

Az Egyesült Nemzetek 1992. évi, a klímaváltozásról szóló 
keretegyezménye 2050-re előirányozza az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának 80-95 százalékkal történő 
csökkentését az 1990-es szinthez képest. Ennek fényében az 
egyéni közlekedés is komoly kihívások előtt áll.

Az ABB meggyőződése, hogy ez az új technológia jelentős 
hatást fog gyakorolni életünkre a közlekedés és az 
energiaellátás terén egyaránt, mivel az elektromos hajtás a 
belső égésű motoroknál csekélyebb mértékben szennyezi 
a környezetet, továbbá az energiatárolás révén hozzájárul a 
megújuló energiaforrások fokozottabb alkalmazásához is.

A hivatalosan 2011. június 14-én megalakult E-Mobility 
Network közösség Rendes Tagokból (ELMŰ-ÉMÁSZ 
Társaságcsoport, ABB, Észak Budai Zrt., Kábel Team Kft., 
TONIC), Támogató Tagokból (SAG, Ernst & Young, GA 
Magyarország) áll. Kezdeményezőként az ELMŰ-ÉMÁSZ 
Társaságcsoport koordinálja a közösség működését.További tájékoztatásért és a termékekről bővebb  

információért forduljon hozzánk:

ABB Kft.
H-1138, Budapest, Váci út 152-156.
Tel.: + 36 1 443 2100
Fax.: + 36 1 443 2211

www.abb.hu


