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Globális termékportfólió

— 
ABB E-mobilitás



— 
Élen az e-mobilitás jövőjében

Teljes körű villamosítási megoldások a holnap 

közlekedése számára – már ma!

— 
Sokéves tapasztalat

Több mint egy évtizede az innovatív EV töltési 

technológia élvonalában, az energiaelosztás 

és energiagazdálkodás terén szerzett 

évszázados tapasztalattal.

— 
A megbízható problémamegoldó

Nem véletlen, hogy az országutaktól az 

otthonokon és az elektromos járműflottákon 

át a kiskereskedelemig bezárólag az 

elektromos jármű berendezésgyártók 

legnagyobb világmárkái és az országos 

elektromos járműhálózatok üzemeltetői 

minket választanak partnerüknek.
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ABB E-mobilitás infrastruktúra
Az ABB több mint egy évszázada szolgálja ki 
ügyfeleit megbízható energiahatékony 
megoldásokkal a közművek, az ipar, az 
infrastruktúra és a közlekedés területén. Az ABB a 
járműtöltés infrastruktúrája és a kapcsolt 
szolgáltatások terén 2010 óta vezeti e-mobilitás 
forradalmát.

Az ABB töltőberendezéseinek főbb 
tulajdonságai
Az ABB tartós, megbízható és könnyen szervizelhető 
töltőberendezéseket tervez. Főbb előnyök:
• Moduláris és redundáns felépítés a folyamatos 

működés érdekében.
•  Ipari minőségű alkatrészek a hosszú élettartam 

és a tartós működés érdekében.
•  „Jövőálló”, könnyen továbbfejleszthető 

technológia.
•  Távkarbantartás és távtámogatás a hibák korai 

és hatékony megszüntetése érdekében.
•  Az OCPP nyílt kommunikációs protokoll 

támogatása.
•  A rozsdamentes porszórt acélszekrények hideg 

és nedves éghajlattal szemben is ellenállók.
•  Felhasználói tesztekkel alátámasztott 

felhasználóközpontú tervezés.
•   A töltő távoli teljesítmény menedzsmentje.

ABB Ability™ kapcsolt szolgáltatások
Az ABB kapcsolt szolgáltatásainak kínálata egy, az 
év minden napján a nap 24 órájában folyamatosan 
felügyelt platformon alapul, ami a lehető 
legmagasabb fokú rendelkezésre állás garanciája. 
A hálózat üzemeltetője moduláris kínálatból 
választhat, amivel API-kon keresztül a 
háttérrendszerbe történő zökkenő- és 
problémamentes integrációt támogatja, továbbá 
konfiguráció, fejlett monitoring és értesítés 
céljából hozzáférést biztosít értéknövelő webes 
eszközökhöz.

A csatlakoztatott töltők főbb előnyei
Az ABB Ability kapcsolt szolgáltatásainak négy 
legfontosabb pozitívuma:
• Rugalmasság: Bármilyen töltőhálózathoz, háttér-

rendszerhez, fizetési platformhoz, illetve energia-
gazdálkodási megoldáshoz csatlakoztathatók.

•  Bővíthetőség: A legújabb iparági szabványok 
minden előnyét képesek kihasználni.

•  A szolgáltatás nagyfokú rendelkezésre állása: 
A Microsoft Azure robosztus platformjára 
támaszkodva.

•  Költséghatékonyság: Nem kell megfizetni a 
szabadalommal védett szoftvermegoldások 
fejlesztési és karbantartási költségeit.

Gyártási és minőségbiztosítási rendszer
Az ABB DC gyorstöltők fontosabb alkatrészeit 
maga az ABB tervezi és gyártja. Ez teljes 
ellenőrzést biztosít a cég számára a hardver és a 
firmware felett. Az ABB töltőberendezéseit 
szigorú minőségbiztosítási rendszerekkel 
rendelkező gyárakban állítják elő. Ezekben a 
gyárakban független külső felek, valamint az 
autóipar egyes berendezésgyártói szigorú 
minőségellenőrző auditokat végeznek.

Partnerség az autóipari OEM-ekkel
Az ABB E-mobilitás az autóipar számos berende-
zésgyártójával folytat K+F partnerséget a fejlesz-
tés és tesztelés támogatása, valamint az egyená-
ramú gyorstöltő és az elektromos járművek közötti 
optimális kompatibilitás biztosítása érdekében.

Az elektromos járművek valamennyi töltési 
szabványának támogatása
Az ABB a jelenleg elérhető összes nyílt töltési 
szabványt támogatja, és ezzel a széles körben 
kapható elektromos járművek mindegyike szá-
mára lehetővé teszi a töltési szolgáltatások bizto-
sítását. Az ABB mindegyik töltőberendezése ösz-
szekapcsolható a felhasználói engedélyezéshez, a 
fizetéshez és a hálózati csatlakozáshoz szükséges 
átfogó megoldásokkal.

—
Az elektromos járműtöltő infrastruktúra 
globális piacvezetője: az ABB
Együtt alakítjuk a jövőt! 

Az ABB E-mobilitás üzletága több éves tapasztalattal rendelkezik az elektromos 
járművek töltési infrastruktúrájának tervezésében, gyártásában, telepítésében és 
karbantartásában, számos már eddig megvalósult országos töltőhálózatot is ideértve.
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—
Kulcsfontosságú pontok
az elektromos jármű töltés futtatásához

Az ABB E-mobilitás a töltési művelet sikeres végrehajtásának összes 
szükséges elemét biztosítja.
Egy helyen a hardver, a szoftver, a csatlakozás és a szolgáltatások. 

AC töltőberendezések
Kiváló minőség, költséghatékony megoldás, könnyű telepítés

Termékek
AC töltők autókhoz • 3 kW-os AC töltéstől

• 22 kW-os AC gyorstöltés

DC gyorstöltők
Megbízható, robosztus modulrendszerű hardver:

Termékek
DC gyorstöltők • Max. 180 kW-os gyorstöltés

• 24 kW-os DC fali töltő
Nagy teljesítményű 
többfunkciós töltők

• 90-360 kW-os nagy 
teljesítmény

Nagy teljesítményű osztott 
töltők

• 175-350 kW-os nagy 
teljesítmény

Nehézgépjármű-töltők 
kamionokhoz és buszokhoz

• Pantograph Down 
rendszerű töltés 150 kW-tól 
600 kW-ig

• Pantograph Up rendszerű 
töltés 150 kW-tól 600 kW-ig

• Csatlakozó alapú töltés 50 
kW-tól 150 kW-ig

Fizetés és hitelesítés
Helyi fizetési és hitelesítési megoldásokat támogató 
globális platform:
• RFID 
•  Okostelefon
• PIN-kód
•  Bankkártyás fizetési modul

Rendelkezésreállási megállapodások
A szervizszolgáltatási megállapodás konfigurálása oly 
módon, hogy megfeleljen az adott cég igényeinek:
• Proaktív monitoring és távdiagnosztika
• Minősített szervizcsapatok
• Megelőző javítás és karbantartás
•  Vezeték nélküli szoftver- és verziófrissítések
•  Tréningprogramok
•  Világos kommunikáció és áttekintés az ABB webes 

eszközein keresztül

ABB Ability™ kapcsolt szolgáltatások
Integrálás háttérrendszerekkel és értéknövelő rendszerekkel: 

Charger Connect
Charger Connect Hozzáférést biztosít az ABB Ability 

összekapcsolt szolgáltatási 
platformjához.

API-k a háttérrendszerbe való integráció szolgálatában 
OCPP 1.6 API Csatlakozás háttérrendszerekhez az 

ABB Cloud-on keresztül
Service API Támogatja a cég telefonos 

ügyfélszolgálatát az elektromos 
járművek vezetői részére biztosított 
segítségnyújtás során

Basic Demand 
Response API

A töltő bemeneti teljesítményét kezeli 

Dual Uplink – Közvetlen OCPP a háttérrendszerbe való 
integrációhoz 
OCPP 1.6 Közvetlen csatlakozást biztosít a töltő 

és a háttérrendszer között
Webes eszközök 
Böngésző alapú eszközök a töltő valós idejű eléréséhez
Driver Care Állapot, statisztikák, hozzáférés-kezelés 

stb.
Charger Care Fejlett hibaelhárító és szervizeszköz
Payment Fizetési terminálok konfigurálása és 

támogatása



—
Járműtöltő infrastruktúra

Főbb jellemzők és előnyös tulajdonságok
• CCS (type 1 és 2), CHAdeMO 1.2 és GB/T-t 

támogató DC gyorstöltés.
• Akár 3 jármű egyidejű kiszolgálása, ebből 

kettő gyorstöltése és egy AC töltése.
• A moduláris felépítés lehetővé teszi a 

teljesítményszint  növelését 20-ról 50 kW-ra 
(Terra 24-54) a helyszín sajátos igényeitől 
függően, illetve 90-ről 120, majd 180 kW-ra való 
növelését (Terra 94-124-184).

• A 300A-es CCS kábelek nagy teljesítményű töltési 
sebességet tesznek lehetővé kompakt méretben, 
ezért ideálisan használhatók városi környezetben. 

• Nagyfeszültségű akkumulátorok töltése  
(920 V DC-ig).

• Egyidejű AC töltés külön megrendelhető 22/43 
kW-os kábelen (Terra 24/54), illetve 22 kW-os 
AC Type-2 aljzaton (minden modell esetében) 
keresztül. 

• Opcionálisan megrendelhető MID és Eichrecht 
(PTB) kompatibilis mérőrendszer DC és AC 
aljzatokhoz.

• A hosszabb kábelek kezelésére és a 
felhasználói élmény fokozására alkalmas 
kábelkezelő rendszerrel bővíthető.

• Ipari és lakóövezetekre érvényes (a 
benzinkutakat, kiskereskedelmi létesítményeket, 
irodákat stb. is beleértve) IEC 61000 EMC Class 
B tanúsítvány.

• Jövőbiztos csatlakozás nyílt ipari 
szabványokon keresztül:

• Egyszerű integráció az OCPP háttérrendsze-
rekbe (back-end) és a helyi vezérlőrendszerekbe 
OPC-UA-n (opcionális) keresztül.

• Távoli üzemidő-felügyelet és segítségnyújtás.
• Távoli szoftver- és verziófrissítés.
• Egyszerű használat: 

- Nappali fényviszonyok mellett olvasható 
érintőképernyős kijelző 
- A töltési folyamat grafikus megjelenítése 
- RFID/PIN/távoli engedélyezés

• Bankkártyás fizető terminálokkal bővíthető 
rendszer 

Konfigurációk
• Kis teljesítményű modellek: Terra 24 (20 kW),  

Terra 54 (50 kW)
• Nagy teljesítményű modellek: Terra 94 (90 kW), 

Terra 124 (120 kW), Terra 184 (180 kW)
• Európai, amerikai, japán és kínai verziók 

kaphatók 400 V-os, 480 V-os és 380 V-os AC 
hálózati bemenetekhez.

• A nyílt CCS protokollok, valamint a CHAdeMO, 
a GB/T és az AC töltés számos kombinációja.

• Folyamatos kimeneti áram 125 A-ig  
(Terra 24/54) és 300 A-ig (Terra 94/124/184).

• Különböző kábelhosszok és opcionális 
kábelkezelő rendszer is elérhető.

—
05

—
01

—
02

—
04

—
03

—
Terra DC gyorstöltők – 20 kW-tól 180 kW-ig

Kialakításuknál fogva a Terra gyorstöltők az elektromos járművek valamennyi 
típusának kényelmes töltésére alkalmasak, a hamarosan megjelenő nagyfeszültségű 
rendszerekkel felszerelt járműveket is beleértve. Kis helyigényüknek köszönhetően 
tökéletesen alkalmasak városi használatra, miközben modulrendszerű kialakításuk 
lehetővé teszi a töltési teljesítmény 180 kW-ig történő növelését és egyszerre akár 3 
elektromos jármű kiszolgálását.

—
01 Terra 54 CT
—
02 Terra 54 CJG
—
03 Terra 184 CC
—
04 Terra 184 CJ
(USA) 
—
05 Terra 184 CJ 
kábelkezelő rendszerrel
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Főbb jellemzők
• „All-in-one” integrált kialakítás 
• Max. 360 kW-os töltési teljesítmény 
• Moduláris, és 30 kW-os lépésekben skálázható 
• Egyszerre több elektromos járművet is kiszolgál 
• Dinamikus teljesítményelosztás a kimenetek 

között 
• A főbb töltési szabványok támogatása 
• CCS töltés 500 A-ig 
• Az egyetlen olyan töltő, amely teljes teljesítmény 

(270 kW) leadása mellett képes kiszolgálni egy 
nagy teljesítményű személygépkocsit – pl. egy 
Porsche Taycan-t – és közben még egy járművet 
(90 kW-tal). 

• Akár 4 jármű egyidejű töltésére is alkalmas 
• Akkumulátorok töltése 920 V DC-ig 
• Integrált kábelkezelő rendszer 
• 5 m hosszú kábel elérhetőség a töltő minden 

oldalán 
• 15”-os érintőképernyős felhasználói felület 
• Opcionális 27" méretű reklámképernyő 
• Opcionális bankkártyás fizető terminálok 
• Natív támogatás OCPP 1.6 JSON-hoz 
• Könnyen és gyorsan végrehajtható telepítés 

és üzembe helyezés 
• Online és helyi szerviz- és konfigurációs eszközök 
• Natív integráció az ABB telephelyi és flottaalapú 

teljesítménymenedzsment megoldásaival

—
Terra 360 all-in-one nagy teljesítményű töltő – 90 kW-tól 360 kW-ig

A Terra 360 jelenleg a leggyorsabb all-in-one töltőberendezés a piacon. A napjaink 
elektromos járművet vezető felhasználóinak igényei szerint kialakított Terra 360 
típusú töltőberendezés bivalyerős, rugalmas, felhasználóbarát és jól hozzáférhető.  

Az ABB Terra 360 töltőhálózatának üzemeltetői gyorstöltő állomások telepítésével 
gyorsítják fel a jövőbeli mobilitásra való átállás folyamatát.

—
06

—
06 Terra CE 360 CC



Hamarosan több olyan EV modell is elérhető lesz, 
mely nagyobb akkumulátorokkal van felszerelve, 
tehát egy töltéssel még messzebbre juthat el. 
Egyre növekvő infrastrukturális igények. Még 
több és még nagyobb energiaigény kielégítésére 
alkalmas gyorstöltő pontra lesz szükség ahhoz, 
hogy továbbléphessünk az elektromos járművek 
következő generációjára. Az ABB már ma 
rendelkezik azokkal a megoldásokkal, amelyek 
egy ilyen jövő irányába mutatnak.

Főbb jellemzők és előnyös tulajdonságok
• 500 A-es ultranagy áramerősség teljesítmény 

szekrényenként
• Dinamikus DC funkciók: 500 A 

töltőoszloponként
• Széles feszültségtartomány: 150-920 V
• Modulrendszer: 175-350 kW

• Az elektromos járművek mai és következő 
generációja számára egyaránt megfelel

• CHAdeMO és folyadékhűtésű CCS akár 350 kW-ig 
és 500 A-ig

• 375 A kimeneti áramerősség teljesítmény 
szekrényenként a 400 VDC feszültséggel végzett 
gyorstöltéshez

• Költségtakarékos dinamikus DC funkció
• Rugalmas töltés
• Skálázható telepítés beépített galvanikus 

leválasztással
• Kábelvisszahúzó rendszer, fejlett 

folyadékhűtéses rendszer
• Robosztus, a legszélsőségesebb időjárási 

viszonyoknak is ellenálló ház bel- és kültéri 
használatra

• Európai uniós és amerikai modellek egyaránt 
elérhetők

—
Terra HP – 175 kW-tól 350 kW-ig
A gyorstöltés most még gyorsabb lett. Nagy teljesítmény az elektromos 
járművek következő generációja számára.

—
Dinamikus DC funkció
2 x 350 kW
2 x 500 A
150-920 VDC
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Az energiaszolgáltatók és a kormányok 
megbízásából a vezető elektromos 
járműgyártókkal közösen kifejlesztett Terra DC 
fali töltő biztonságossá, intelligenssé és 
jövőkompatibilissé teszi a gyorstöltést. A 130 
évnyi folyamatos innovációra és az elmúlt egy 
évtized során az e-mobilitás alakításában való 
aktív részvételre támaszkodó DC fali töltő 
nagyban hozzájárul az elektromos járművek 
folyamatos fejlődéséhez.

A Terra DC egy olyan „jövőbiztos” befektetés, 
amely nagyfeszültségű töltéssel támogatja a ma 
és a holnap elektromos járműveit.  
A legkülönfélébb területeken alkalmazható, 
rendkívül kicsi a helyigénye, biztonságos és 
megbízható, akár lakossági felhasználásra is 
alkalmas.

—
Terra DC fali töltő – 24 kW 
Intelligens e-mobilitási befektetés a ma és a holnap számára.

—
24 kW
Terra DC fali töltő 

Főbb jellemzők és előnyös tulajdonságok
• CE verziók: 

- 0-22,5 kW, 24 kW (csúcs) / 60 A
• UL verziók: 

- Egyfázisú:  19,5 kW @ 208 V/60 A 
  22,5 kW @ 240 V/60 A 
- Háromfázisú:  0-22,5 kW, 24 kW (csúcs) / 60 A

• Töltőfeszültség: CCS 150-920 V DC, CHAdeMO 
150-500 V DC

• NEMA 3 & IP54 védettség
• Integrált túláram, túlfeszültség, alacsony 

feszültség, földzárlat és lökőfeszültség elleni 
védelem, védővezető (PE) folytonosság 
ellenőrzés, szivárgóáram védelem

• „Jövőbiztos” befektetés, mely nagyfeszültségű 
töltéssel támogatja a ma és a holnap 
elektromos járműveit

• A telepítést megkönnyítő helytakarékos 
kialakítás

• Csatlakozási lehetőségek széles köre
• Távoli szoftverfrissítések
• Tanúsított EMC Class B védelem a 

lakóterületeken való biztonságos felhasználás 
érdekében



Az okos mobilitás, az intelligens épületek és az 
okos otthonok globális szakértői által kínált Terra 
AC fali töltő az ABB 
biztonságos, okos és fenntartható villamosítást 
szolgáló technológiavezető szerepének 130 évnyi 
örökségére épül, és a cég e-mobilitás terén 
szerzett átfogó szakértelmére támaszkodik.

A Terra AC fali töltő egy olyan kiváló otthoni 
elektromos autó töltő eszköz, amely magas 
minőségi színvonalat, „jövőbiztos” 
rugalmasságot, valamint fejlett biztonsági és 
védelmi szintet képvisel.

Kialakításából fakadó csatlakoztathatóságának 
és intelligens funkcióinak köszönhetően a Terra 
AC fali töltő jelenleg, és a jövőre nézve is a 
legmagasabb szinten optimalizált töltést 
biztosító eszköz. Kényelmes otthoni töltés, mely 
gond nélkül válik a mindennapok részévé.
A biztonság az ABB egész működésének, és ezen 
belül a Terra AC fali töltő használatának egyik 
alapelve. A fali töltőt – akárcsak az ABB teljes 
elektromos járműtöltési portfóliójába tartozó 
összes terméket – független külső biztonsági 
tanúsító szervezetek a legszigorúbb biztonsági 
előírásoknak megfelelően értékelték és 
tesztelték.

Legfontosabb előnyök
• Helytakarékos, könnyen telepíthető kialakítás
•  Az optimalizált töltést szolgáló okos funkciók
•  Távoli szoftverfrissítések
•  Csatlakoztatási lehetőségek széles köre
• Beépített fogyasztásmérő a terhelés kezelésére

Főbb jellemzők
•  Megfelel az IEC szabványelőírásoknak
• Egy fázis 7,4 kW/32 A-ig
• Három fázis 22 kW/32 A-ig
• IP54, IK10 védettség
• Type 2 csatlakozók, aljzat reteszeléssel vagy  

reteszelés nélkül
• Integrált túláram, túlfeszültség, 

feszültségcsökkenés, földzárlat és túlfeszültség 
elleni védelem

—
Terra AC fali töltő – 3-22 kW
A legjobb ár-érték arányt képviselő töltő a piacon. 

—
3-22 kW
Terra AC fali töltő
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—
Nehézgépjárműtöltő-infrastruktúra

Az ABB teljeskörű portfóliót kínál az elektromos 
nehézgépjárművek – pl. buszok és kamionok – 
CCS csatlakozóról való töltéséhez. A széles 
feszültségtartománynak köszönhetően mind a DC 
fali töltő (24 kW), mind pedig a Terra 54HV  
(50 kW) töltő tökéletesen alkalmas elektromos 
buszok és tehergépkocsik töltésére. A még 
nagyobb teljesítmény érdekében a 100-tól  
160 kW-ig terjedő, szekvenciális töltést is lefedő 
termékkört az ABB kifejezetten arra tervezte, 
hogy a nagyobb elektromos járműflottákat a 
legoptimálisabb módon töltsék vele.

Főbb jellemzők és előnyös tulajdonságok:
• 24-50 kW teljesítménytartomány, 150-920 VDC 

feszültségtartomány
• 100-160 kW teljesítménytartomány, 150-850 VDC 

feszültségtartomány 
• Szekvenciális töltés max. 4 kimenetről 107 és  

160 kW-os kettős kimeneti Depot Boxon keresztül
• Megfelel az ISO 15118 / DIN 70121 / IEC 61851-23 

& -24 szabványoknak
• OCPP kompatibilis
• Távdiagnosztika és távkezelő eszközök
• Európai uniós és amerikai modellek egyaránt 

elérhetők

• A járművek töltése nagy teljesítménnyel történik, 
ami maximalizálja azok rendelkezésre állását.

• A szükséges hálózati csatlakozás kisebb, ami 
csökkenti a kezdeti ráfordításokat és az 
üzemeltetési költségeket.

• A telepített infrastruktúra optimális 
kihasználása, a töltőberendezésekre szánt 
kisebb összegű befektetéssel jár.

Szekvenciális töltés
Az „egy jármű egy töltőberendezés” gyakorlat 
helyett az ABB a szekvenciális töltés lehetőségét 
kínálja a 100-160 kW teljesítményű töltők 
esetében. Egyetlen teljesítmény szekrényhez 
akár két Dual CCS kimeneti depó töltődoboz  
(4 kimenet) is párosítható. Miután az első jármű 
befejezte a töltést, a következő automatikusan 
megkezdi azt. Ez a megoldás a következő 
előnyökkel jár:

—
HVC-150C típusú 
berendezés 150 
kW-os teljesítmény 
szekrénnyel és három, 
szekvenciális töltést 
végző töltődobozzal

—
Csatlakozó alapú
Töltse fel buszait és kamionjait csatlakozóról!
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—
HVC-300PU típusú 
berendezés 300 kW-os 
teljesítmény szekrénnyel 
és keskeny kivitelű 
töltőoszloppal

Az ABB ideális megoldást kínál a tetőre szerelt 
pantográffal rendelkező elektromos buszok 
töltésére. Ez lehetővé teszi a nagyobb elektromos 
autóbuszflották járművenként 50-150 kW-os 
teljesítménytartományban történő éjszakai 
töltését, napközben 150-600 kW-os rátöltési 
lehetőséggel.

Főbb jellemzők és előnyös tulajdonságok:
• 150-850 V-os feszültségtartomány
• Kimenetenként 50-100-150 kW-os 

teljesítménytartomány éjszakai töltéshez
• Kimenetenként 150-300-450-600 kW-os 

teljesítménytartomány alkalmi rátöltéshez
• Biztonságos és megbízható, teljesen 

automatizált csatlakozás
• Megfelel az ISO 15118 / DIN 70121 / IEC 61851-23 

& -24 szabványoknak
• OCPP kompatibilis
• Távdiagnosztika és távkezelő eszközök

—
Pantograph Up rendszerű töltés
Elektromos buszok töltése a jármű tetején elhelyezett pantográfon keresztül.
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—
HVC-450PD típusú 
berendezés 450 kW-os 
teljesítmény szekrénnyel 
és normál kivitelű 
töltőoszloppal

Az ABB ideális megoldást kínál az elektromos 
buszok OppCharge protokoll szerinti teljesen 
automatizált töltésére. Jellemzően 3-6 perces 
töltési idejével ez a rendszer könnyedén 
integrálható a már eddig is alkalmazott töltési 
műveletekbe.

Főbb jellemzők és előnyös tulajdonságok:
• 150-850 V-os feszültségtartomány
• 150-300-450-600 kW-os teljesítménytartomány
• 3-6 perc töltési idő
• Egy töltőberendezés több járműtípus és 

-modell kiszolgálására is alkalmas
• Biztonságos és megbízható, teljesen 

automatizált csatlakozás
• Megfelel az OppCharge / IEC 61851-23 

szabványoknak
• OCPP kompatibilis
• Távdiagnosztika és távkezelő eszközök

—
Pantograph Down rendszerű töltés
Elektromos buszok töltése az OppCharge protokollnak megfelelően
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—
ABB E-mobilitási szerviz szolgáltatás
Biztosítsa elektromos járműtöltő 
berendezéseinek folyamatos rendelkezésre 
állását, teljesítményét és biztonságát!

A töltőinfrastruktúrának a legmagasabb szintű kihasználtsággal és a lehető 
legrövidebb állásidővel kell működnie. Az ABB szervizszolgáltatási szintre vonatkozó 
megállapodásai – melyek a világszerte egy évtized alatt telepített intelligens 
gyorstöltők ezreinek működése nyomán leszűrt tapasztalatokat foglalják magukba – 
eleget tesznek ennek az igénynek.

A működés kiválóságát a szervizszolgáltatás 
biztosítja
A működés kiválóságának alapvető feltétele a 
megbízhatóan működő töltőberendezés. Az ABB 
elektromos járműtöltő termékcsaládja moduláris 
kialakításánál fogva zord körülmények között is 
jól bírja a terhelést. Ráadásul a gyorstöltők 
piacán az ABB termékeit a legkönnyebb 
szervizelni, hiszen a hét minden napján napi 24 
órában elérhetők távdiagnosztikai eszközökkel, 
könnyen hozzáférhető szerkezetük pedig 
nagyban megkönnyíti a helyszínen végzett 
karbantartási és javítási munkát.

Minél nagyobb a berendezés rendelkezésre állási 
ideje, annál nagyobb a kihasználtsága
Az ABB szervizszolgáltatási szintű megállapodásai 
optimalizálják a töltőberendezések rendelkezésre 
állási idejét, hogy az iparág legtöbb tapasztalattal 
rendelkező és az ügyfelek sikere iránt leginkább el-
kötelezett szervizmunkatársai minél gyorsabban 
reagálhassanak az esetlegesen előforduló meghi-
básodásokra – akár a távolból, akár a helyszínen.

Töltőtámogatási kérelem válaszideje (CSRT)
A válaszidő az a maximális időtartam, amelyre az 
ABB-nek szüksége van ahhoz, hogy reagáljon az ügy-
felek megkereséseire, visszaigazolja a kézhezvételt 
az elektromos járművek töltőberendezéseit szervi-
zelő csoport részéről, és megkezdje a hiba távoli el-
hárítását.

Távdiagnosztikai válaszidő (RDRT)
A távdiagnosztikai válaszidő az a maximális idő-
tartam, amelyre az ABB-nek szüksége van ahhoz, 
hogy egy töltőtámogatási kérelem kézhezvételét 
követően megkezdje a hiba távolból történő elhá-
rítását. Azokban az esetekben, amikor a töltőbe-
rendezés hibája 3. szintű problémaként van meg-
jelölve, és a támogatás iránti igényt továbbítani 
kell a Global Service Deskhez, a válaszidő esetleg 
hosszabb is lehet.

Kiszállási idő helyszíni szervizszolgáltatáshoz 
(DTOS)
A  kiszállási idő az az időtartam, amely a távdiagnosz-
tikai hibaelhárítási eljárás befejezésétől egy mérnök/
technikus helyszínre küldéséig tart. Ha a probléma 
távtámogatással nem oldható meg, és a felek egyet-

Töltő  
meghibá-

sodásának 
bejelentése

Válaszidő 
(CSRT)

Táv- 
diagnosztika  

(RDRT)

Kiszállás a 
helyszínre 

(DTSO)

Töltőhiba 
elhárítása



• Világos kommunikáció és esetkövetés az ABB 
webes eszközeivel.

• A vezeték nélküli szoftver- és verziófrissítések az 
összes olyan töltőberendezésen megtörténnek, 
amelyre a felek SLA megállapodást kötöttek.

A töltés műveletét lehetővé tévő intelligens 
csatlakozás, kapcsolt szolgáltatások és webes 
eszközök
A töltőberendezés csatlakoztatása lehetőséget biz-
tosít a távtámogatásra és a távolból végzett szerviz-

Helyszíni szervizszolgáltatás és az 
alkatrészek rendelkezésre állása
• Szokványos garanciális  
   kötelezettségek teljesítése
• Kiterjesztett garancialehetőségek
• Rendelkezésreállási megállapodások
• Megelőző javítás és karbantartás
• Pótalkatrész program

Képzés
• Egységes online képzés
• Személyre szabott szervizképzés
• Harmadik fél által biztosított  
   szervizképzési programok

Egyedi szoftverszolgáltatások
• OCPP integráció
• Autocharge integrációs teszt
• Interoperabilitás tesztelése és validálása
• Személyre szabott szoftverintegrációs 
   támogatás

Kapcsolt  
szolgáltatások

Webes 
eszközök

ügyfél

ABB NOC 
szolgál-
tatások

ABB EVCI
platform

Hálózat/
operátor

Távszolgáltatások
• 24/7 kapcsolat
• Távszolgáltatások
• Távdiagnosztika
• Firmware frissítések
• ABB webes eszközök

tevékenységre. Az ügyfeleink által az ABB robosztus 
platformján keresztül bejelentett javítást igénylő 
esetek 60%-ában sikerül a problémát a távolból elhá-
rítani, ami nagyon rövid válaszidőt jelent, és komoly 
mértékben csökkenti a berendezések állásidejét. A 
töltőberendezések csatlakoztatása lehetőséget kínál 
a szoftverek frissítéseinek – köztük a töltési protokol-
lok frissítésének, a felhasználói felületek megújításá-
nak és a back-end megoldások – frissítéseinek távol-
ból történő végrehajtására, hogy minél kisebb 
szükség legyen a helyszíni beavatkozásra, és a szoft-
verek folyamatosan megújulhassanak.

Az ABB webes eszközei (Web Tools) olyan online 
webes felületet biztosítanak, amely valós idejű ál-
lapotinformációkkal és a berendezések használa-
tára vonatkozó statisztikai adatokkal látja el a töl-
tési infrastruktúrát és a járműflottát kezelő 
munkatársakat. A tulajdonosok részletes munka-
menet-statisztikát állíthatnak össze, egyéni pre-
ferenciáiknak megfelelően konfigurálhatják a töl-
tőberendezéseket és értékes információkhoz 
juthatnak a töltőhasználat statisztikai adatain ke-
resztül. A töltési munkamenet összes adata köz-
vetlenül exportálható és kezelhető ebből a fel-
használóbarát alkalmazásból.

Szervizszolgáltatási lehetőségek minden  
töltőhely számára
A garanciális töltési infrastruktúrának a legna-
gyobb mértékű kihasználtságot és a legrövidebb 
állásidőt kell kínálnia. Az ABB garanciális szolgál-
tatásait tovább javítja a berendezésekkel fennálló 
távoli és valós idejű kapcsolat, ami a berendezé-
sek hosszabb élettartama mellett is probléma-
mentes működést biztosít.

Az ABB az év minden napján napi 24 órában 
biztosítja a hálózatfelügyeletet, a távoli 
frissítéseket, a hibaelhárítást és – meghatározott 
válaszidőn belül – a helyszíni 
szervizszolgáltatásokat, amennyiben a felek 
integrálják azokat az ABB Connected Services 
platformjába és szolgáltatási szintű 
megállapodást kötnek rájuk.

értenek abban, hogy helyszíni támogatásra van szük-
ség, illetve a pótalkatrészek már vagy a helyszínen 
vannak, vagy megtörténik a kiszállításuk visszaigazo-
lása, akkor az ABB a helyszínre küldi felhatalmazott 
szervizszemélyzetét. A feleknek a helyszíni munkák 
időpontjáról is meg kell állapodniuk.

Főbb jellemzők és előnyös tulajdonságok 
• Maximális rendelkezésre állási idő és megbízha-

tóság megfelelő megelőző karbantartással.
• Olcsóbb üzemeltetés a távfelügyeletnek, a távol-

ból végzett hibaelhárításnak és a helyszíni kiszál-
lás nélkül végzett javításoknak köszönhetően.

• Távdiagnosztikára, a berendezések modulrend-
szerű felépítésére és a helyben rendelkezésre álló 
pótalkatrészekre alapozott gyors helyszíni javítás.

• A javításokat kizárólag az ABB által erre felhatal-
mazott szervizszakemberek végezhetik el. Ezek 
a szakemberek érkezhetnek az ABB szerviztevé-
kenységet végző szervezeti egységétől, de le-
hetnek olyan, az ügyfél által kiválasztott szer-
vizszakemberek is, akik sikeresen végezték el az 
ABB által szervezett szakmai tréninget.

• A képzési modulok az érintett végfelhasználók, 
ügyfélszolgálati munkatársak és szervizmérnökök 
rendelkezésére állnak. Igény esetén a képzés az 
ügyfél telephelyén is történhet.
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—
ABB Ability™ kapcsolt szolgáltatások 
Ami a töltést lehetővé teszi

Ahhoz, hogy egy kereskedelmi töltőhálózat dinamikus környezetben is sikeresen 
működhessen, az elektromos járművek töltőberendezéseit feltétlenül 
csatlakoztatnunk kell az Internetre.

Az ABB Ability Connected Services platform sok 
ezer töltőberendezés Internetre csatlakoztatásának 
hosszú évek alatt szerzett tapasztalatait fogja át. 

A kapcsolat a következőkben segít az elektromos 
autó töltő hálózatok üzemeltetőinek:
• Töltőpontok távfelügyelete és távolból történő 

konfigurálása.
• Berendezések hatékony szervizelése minimális 

tényleges üzemi beavatkozás mellett.
• A töltőberendezések rendelkezésre állási 

idejének és a töltőhálózat megbízhatóságának 
javítása.

• Skálázható és rugalmas töltési infrastruktúra 
kialakítása.

• Az informatikai infrastruktúra és a back-end 
szoftvermegoldások beruházási igényének 
minimalizálása.

• Naprakész töltési infrastruktúra a folyamatos 
szoftverfrissítéseknek köszönhetően.

• Támogatás biztosítása az elektromos járművek 
vezetőinek, ha problémájuk van a töltéssel.

• Üzleti és árképzési modellek adaptálása időről 
időre.

Az ABB termékkínálata minden fent említett 
szempontot lefed, és a legjobb választás 
mindazok számára, akik jövedelmező módon 
szeretnék folytatni elektromos járműtöltő 
tevékenységüket.

Charger Connect
A Charger Connect képezi az alapot minden 
kapcsolt szolgáltatás számára. Hozzáférést 
biztosít az ABB Ability Connected Services 
Platformhoz. Az összekapcsolt töltőberendezések 
vezeték nélküli szoftverfrissítéseket fogadnak, és 
aktiválásuk az ABB Service Tools-ban történik 
meg. A Hálózatüzemeltető Központ (NOC) az év 
minden napján napi 24 órában felügyeli a 
töltőberendezések és a platform kapcsolatát. 
Ilyen módon az ABB szervizszemélyzete 
támogatást tud nyújtani, ha probléma merül fel.

API-k a háttérrendszerbe való integráció 
szolgálatában 
Az ABB olyan szabványalapú API-kat kínál, 
amelyek támogatják a háttérrendszerekkel, az 
energiagazdálkodási megoldásokkal és a fizetési 
szolgáltatásokkal való zökkenőmentes 
integrációt.

Elérhető API-k:
• Open Charge Point Protocol (OCPP) 1.5 API, 

mely a háttérrendszerekkel való integrációt 
biztosítja.

• Service API a töltőtől kapott műszaki 
állapotadatokkal, hogy egyszerűbb legyen a 
távdiagnosztika, ami javítja az adott 
töltőberendezés elérhetőségét és 
hatékonyabbá teszi az elektromos járművek 
vezetőinek nyújtott támogatást.

• Basic Demand/Response API, mely adott 
töltőberendezés bemeneti teljesítményének 
dinamikus kezelését biztosítja.

Az ABB API-k az OCPP-n, ezen az iparágszerte 
általánosan elfogadott kommunikációs 
protokollon alapulnak, ennélfogva 
problémamentes integrációt biztosítanak
az ügyfelek háttérrendszereihez. Az összes ABB 
API műszaki adatai szabadon hozzáférhetők.
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API alapú  
OCPP 1.5 integráció

ABB által kezelt kapcsolat 
kiterjesztett protokollal

Webes 
eszközök

ügyfél

Webes 
eszközök

ABB szerviz

ABB EVCI
platform

Operátor back office,
B2C alkalmazások

Kezelje saját maga a töltőberendezés 
kapcsolatát!
A kettős felfelé irányuló kapcsolati koncepció meg-
oldást kínál a töltőberendezések OCPP 1.6 alapú 
háttérrendszerekkel való közvetlen integrációjára. 
A töltő változatlanul csatlakoztatva van az ABB fel-
hőre, hogy az ABB szervizszemélyzete gyors távtá-
mogatást tudjon nyújtani. Ennek következtében ja-
vul a töltőhálózat rendelkezésre állási ideje és 
minimálisra csökken az előre be nem tervezett 
helyszíni kiszállások száma, tehát csökkennek a 
költségek.

Digitális integráció – OCPP API koncepció Digitális integráció – Kettős felfelé irányuló kapcsolati 
koncepció

Operátor back office,
B2C alkalmazások

Közvetlen OCPP 1.6

Kiterjesztett  
protokoll

Webes eszközök
ügyfél

Webes eszközök
ABB szerviz

ABB EVCI
platform

Webes eszközök
Az ABB fejlett webes eszközöket kínál a 
töltőberendezések üzemeltetéséhez és 
felügyeletéhez. A webes eszközök lehetővé teszik 
az adott töltőberendezés valós idejű 
állapotadatainak megtekintését, a hitelesítéssel, 
az értesítésekkel és az ügykezeléssel összefüggő 
beállítások konfigurálását, valamint értékes 
információkat szolgáltatnak a használatra 
vonatkozó statisztikai adatok alapján. A 
bankkártyás fizetési terminállal felszerelt töltők 
esetében rendelkezésre áll egy olyan webes 
eszköz, amellyel konfigurálni lehet a fizetési 
eszközt, a munkamenetenkénti árképzést, a 
pénznemet és a bankautomata nyelvi beállítását 
is beleértve. Valamennyi adat közvetlenül elérhető 
az alkalmazott internetböngészőn keresztül, és 
további feldolgozás céljából exportálható.
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Kiegészítő tájékoztatás
Fenntartjuk magunknak a jogot arra, 
hogy termékeinken előzetes értesítés 
nélkül műszaki változtatásokat hajtsunk 
végre vagy megváltoztassuk a jelen 
dokumentum tartalmát. A feladott 
megrendelések tekintetében a 
megállapodásba foglalt adatokat kell 
irányadónak tekinteni. Az ABB AG 
semmilyen felelősséget nem vállal a 
jelen dokumentumban esetleg 
előforduló hibák, illetve a 
dokumentumból esetleg hiányzó 
információk kapcsán.

A jelen dokumentumhoz, valamint annak 
tárgyához és a benne látható 
illusztrációkhoz fűződő minden 
jogunkat fenntartjuk. Az ABB AG 
előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a 
dokumentum egészének vagy egyes 
részeinek sokszorosítása, harmadik fél 
rendelkezésére bocsátása, illetve 
tartalmának bármilyen céllal történő 
felhasználása.
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