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Preturile bateriilor continua sa scada Reglementările privind emisiile sunt din ce în ce mai stricte

Prețurile in scădere ale bateriilor și reglementările mai stricte privind emisiile incurajeaza orientarea catre
vehicule electrice

Ponderea vehiculelor electrice globale (EV) și a motorului cu 
combustie internă (ICE) din vânzările de vehicule de pasageri pe 

termen lung
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Orientarea către încărcătoare de putere mai mare și timpi de încărcare mai rapide = conexiune la rețea MV

Vehicule mai mari, 
necesități mai mari de 

putere, distante mai lungi

Timpi mai rapizi de 
încărcare

Numărul tot mai mare de 
vehicule electrice

Este necesar sa regandim o infrastructură electrică diferită pentru a sustine necesarul de putere:
• Mai multe instalații conectate la rețeaua de MT
• Folosirea sistemelor de stocare a energiei electrice in retelele de EV-Chargere conectate la reteaua de JT
• Folosirea statiilor de incarcare de mare putere cu capacitate de incarcare a 3 masini in paralel ( 120 KW si 180 KW )
• Echipamentele montate în instalații publice au cerințe ridicate de siguranță

+ +

Small car

100 km

Only AC slow 
(3.6-7.2 kW)

DC high power 
charging CCS 
(≥150 kW @400 V)

>400 km

2007 2020+

Incarcarea peste
noapte
8 ore +

Incarcare
de mare putere

10-20 min
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Tendințe către timpi de încărcare mai mici și o putere mai mare
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Pe măsură ce nr. de vehicule electrice creste, este nevoie de o infrastructura cu statii de incarcare
mai rapide si mai puternice
Depouri de autobuze Incarcare pe traseu

MT
peste noapte

MT
10-20 mins

Flote Comerciale

MT
peste noapte

Flote industriale

MT
peste noapte

Statii de incarcare “pe sosea”

MT/JT
10-20 mins

Parcari in centre comerciale

MT/JT
20-90 mins

Birouri/blocuri

JT
8 ore

Zone rezidentiale

JT
peste noapte
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Noul portofoliu de incarcatoare in CC

Destination

20-25 kW

High Power             

350 kW                                   

Terra Wallbox
24 kW (peak)

Terra 24 – Terra 54 
20 kW     - 50 kW Terra 94   -

90 kW
Terra 124    -
120 kW
or 2 x 60 kW

Terra 184
180 kW
or 2 x 90 kW

Terra HP
175 kW - 350 kW (peak)

20 kW 50 kW

90 kW
180 kW

350 kW

50-150 kW

Fast Charging
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Terra 94/124/184

Noile modele Terra

Varianta “C”
O iesire CCS

Varianta “CC”
Doua iesiri CCS

Varianta “CJ”
O iesire CCS si o 
iesire CHAdeMO

• “All-in-one”: nu trebuie cabinet de putere separat

• Constructie modulara, permite upgradarea puterii pana la 
180 kW

• Terra 124/184 poate incarca rapid doua vehicule simultan in 
CC

• Toate modelele sunt cu capabilitatea de a incarca la tensiuni
ridicate ca standard

• Sistem de gestionare al cablurilor

• Aceeasi fundatie pentru toate modelele Terra
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Module de putere si upgradarea

Terra 54

ABB

1

2

3

4

5

Terra 24

ABB

1

2

3

4

5

• Bazate pe 2 (Terra 24) sau 5 (Terra 54) 10 kw module 
de putere

• Terra 24 este upgradabila la Terra 54

• Terra 24 este un produs cu joasa tensiune(500 Vdc) si
poate fi transformat in Terra 54 (500 Vdc). Statia de 
perete Terra DC este o alternative pentru incarcarea
la 20kW cu tensiune inalta (920V).

Module de putere
instalate

Sloturi
disponibile
pentru upgrade

Upgrade 
+ 30 kW
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Module de putere si upgradarea

ABB

1

2

3

4

5

6

Terra 94

ABB

1

2

3

4

5

6

Terra 124

ABB

1

2

3

4

5

6

Terra 184

• Bazat pe noile module de putere de 
30kW

• Upgradabile la puterea de 180 kW

• Terra 94-124-184 asigura incarcarea la 
tensiuni ridicate(920 Vdc)

Module de putere
instalate

Sloturi
disponibile
pentru upgrade

Upgrade 
+ 30 kW

Upgrade 
+ 60 kW

Permite
incarcarea
in paralel



—
Avantaje

July 8, 2020 Slide 10

Amprenta la sol compacta

“All-in-one” Terra sunt proiectate si construite pentru o instalare
rapida si eficienta

Nu necesita scule speciale si utilaje speciale

Fiecare unitate poate fi instalata si pusa in functiune in 2-3 ore

Configuratiile pot fi facute folosind platformele ABB online, 
(accesibile via smartphone sau tableta) sau pe “Local 
Service Portal” pe display-ul statiei de incarcare
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Optimizarea investitiei initiale si maximizarea profitului

Noul Terra poate fi livrat in functie de cerintele clientului :

Investitia initiala poate fi minimizata pornind cu mai putine
module de putere, apoi, progresiv cresterea nivelului de putere cu 
kituri de upgradare (doar 20 minute de oprire a statiei).

Nivelul de putere poate creste in functie de necesitate

• 90 kW -> un vehicul
• 120 kW -> doua vehicule (+1 CA )
• 180 kW -> doua vehicule cu performante ridicate ( +1 AC)

Terra 
94

Terra 
124

Terra 
184

Value 
Increas
e

Progressiv
e 
investment

Progressiv
e 
investment
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Flexibil si pregatit pentru viitor

Familia Terra “all-in-one” este cel mai de success tip de incarcator
de pe piata cu  mai mult de 10.000 unitati instalate si referinte in
toate segmentele

Toate standardele principale de incarcare :
• CCS (type 1 and 2)
• CHAdeMO
• AC Type 2
• GB-T (in China )
• ChaoJi (technology demonstrator)

Incarcarea sistemelor de bateriilor la tensiune “low” (500 Vdc) si
“high” (920 Vdc)

Incarcarea
publica a 
vehiculelor
electrice

Incarcarea de 
mare putere a EV 

cu performanta
ridicata

e-Bus 
depou

Flote si
vehicule

comerciale
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Charger Substation

“Charging site”
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Charger SubstationCharger

“Charging site”
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Charger SubstationCharger Charger

“Charging site”
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Charger SubstationCharger Charger

“Charging site”

Charger
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Charger SubstationCharger Charger Charger Charger

“Mission critical”

“Charging site”
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“Mission critical”

Evolutia infrastructurii de EV Chargere
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Charger SubstationCharger Charger Charger Charger

“Charging site”

“Don’t blow the fuse”
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Charger SubstationCharger Charger Charger Charger

“Charging site”

“Don’t blow the fuse”

Limitarile de rețea
pot diminua adesea
gasirea locațiilor
pentru EV Chargere
sau necesită timpi
lungi pentru permise
și intariri ale retelei
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“Mission critical”

Evolutia infrastructurii de EV Chargere
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Charger SubstationCharger Charger Charger Charger

“Charging site”

“Don’t blow the fuse”

BESS
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Charger SubstationCharger Charger Charger Charger

“Charging site”

“Don’t blow the fuse”

BESS

“Peak shaving”
One-direction Prin adăugarea unui sistem de 

stocare a energiei pentru baterii
(BESS) se preiau vârfurile de 
sarcina. 
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Charger SubstationCharger Charger Charger Charger

“Charging site”

“Don’t blow the fuse”

BESS Solar Wind Buildings

“Site energy optimization”

“Peak shaving”
One-direction

Platforma ABB Ability 
gestioneza urmatoarele : 
- Clienții incarca in paralel
- Se menține consumul sub 

puterea disponibila
- Se injecteaza puterea ceruta
catre vehicule
- Se pot testa posibilele locații
înainte de a investi în intarirea
rețelei - costisitoare
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Charger Charger Charger Charger Charger

“Don’t blow the fuse”

SubstationBESS Solar Wind Buildings

“Mission critical”

“Charging site”

ABB Ability

Previziune meteo

Vanzarea/cumparare
de energie

Profile de incarcare 
predictive

Programarea flotelor

“Site energy optimization”

“Peak shaving”
One-direction

Fluxul energiei bi-
directional inc. V2G
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Aplicații de parcare publică pentru mobilitate electrică
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April 2020: 2 cars charged with single charger (T94 and T124 launch)
Q3 2020: 3 cars charged with single charger (T94 and T124 with AC plug option launch)
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Soluții compacte pentru substatii de distributie

Car parking dimensions

Soluția noastră CSS certificată la arc intern, cu încărcătoare, se 
poate încadra într-un singur loc de parcare și poate încărca până
la 5 vehicule
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– Soluția transportabilă oferă flexibilitate pentru transport

– În viitor, stocarea de energie poate fi adăugată cu ușurință pentru a 
acoperi cererea de vârf mai mare și / sau a rezolva problemele legate de 
limitarea rețelei.

– Usor de transportat si manevrat sau relocat; multe proiecte sunt stivuibile, 
reducând cerințele de spațiu de teren; unele modele se încadrează în
spațiul de parcare standard.

– Conectivitatea digitală, gestionarea inteligentă a energiei, întreținerea
predictivă și informații și statistici detaliate la încărcător, site și la nivel de 

rețea optimizează operatiile de încărcare.

– Soluțiile modulare și scalabile, plug-and-play reduc complexitatea și sunt 
implementate cu 60% mai repede, ajutând clienții să transforme ideile
despre sustenabilitate în acțiune rapidă.

– Soluțiile asamblate din fabrică, cablurile pre-testate asigură o instalare
usoara, reducând riscul cu peste 90% ca alte modificări sa fie necesare in 
site

– Unitatea testată cu arc intern oferă cea mai mare siguranță pentru oameni
și echipamente, cu soluții testate în conformitate cu cerințele IEC pentru
instalații publice

– Posibilitatea de a plasa această soluție în spațiile publice poate economisi
30% din costurile de instalare - nu este necesar gard sau securitate.

– Soluția relocabilă permite ca locațiile propuse sa fie evaluate temporar, 
fără extinderi și conexiuni costisitoare ale conexiunii la rețea. 

Beneficiile solutiei compacte cu încărcatoare integrate
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Partenerul perfect

Maximizați rentabilitatea dvs. cu soluții extrem de fiabile, scalabile și sigure

Partener de încredere
ABB este un partener global 

cu accent pe tehnologii 
avansate

Asigurați funcționalitatea
Soluțiile pre-proiectate, asamblate și

testate anterior - reduc riscul

Conceptul modular flexibil
Conceptul modular permite

ușurința scalabilității în
putere și capacitate

Fiabilitate ridicată
Soluțiile noastre au fost

supuse unei analize extinse

Sigur, ușor de instalat și operat
Pre-asamblat și testat la sediul ABB 

pentru a asigura siguranța
personalului și a reduce timpul la 

fața locului

Statii de incărcare
pentru automobile, 

autobuze și flote
electrice




