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Tendințe în infrastructura electrică
Orientarea către încărcătoare de putere mai mare și timp de încărcare mai mic = conexiune la rețea MT
Numărul tot mai mare de
vehicule electrice

Bateriile mai mari necesita putere mai
mare,
distante mai lungi

Timp mai scurt de încărcare

Baterii > 100kWh
Incarcare > 150kW DC

+

Incarcarea peste
noapte
8 ore +

+

Avansul tehnologic si cererea de putere mai mare vor stimula modernizarea retelelor electrice
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Incarcare
de mare
putere
10-20 min

—
Ai nevoie de un partener experimentat
care intelege imaginea de ansamblu si asteptarile tale

—
Invitatie la dialog

—
Diagrame tipice pentru mobilitate electrica
Diagrame tipice pentru incarcarea autovehiculelor si autobuzelor electrice

Incarcare in CC

Incarcare pe traseu

Incarcare in depou

Incarcare rapida

Incarcare rapida

Incarcare peste noapte
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—
Provocarea: Impactul statiilor de incarcare asupra retelei electrice
Este necesara modernizarea infrastructurii, in special asigurarea puterii de incarcare pentru depouri, flote comerciale,
parcari mari, hub-uri de incarcare
Centrala electrica
conventionala sau
regenerabila produce
energia electrica

Reteaua de transport de
inalta tensiune

Transformator Distributie

Reteaua de transport de
medie tensiune

Transformator ridicator

Transformator coborator

Sistemele de distributie, echipamentele de medie tensiune si transformatoarele finale sunt cele mai indicate spre a fi modernizate……
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Provocarea: ce inseamna incarcarea pentru retea?
Este necesara modernizarea infrastructurii, in special pentru asigurarea puterii de incarcare pentru depouri, flote
comerciale, parcari
Centrala electrica
conventionala sau
regenerabila produce
energia electrica

Reteaua de transport de
inalta tensiune

Transformator Distributie

Reteaua de transport de
medie tensiune

Transformator ridicator

Transformator coborator

Sistemele de stocare a energiei pot fi de asemenea integrate, reducand necesitatea intaririi retelei de MT si a transformatorului

March 12, 2021

Slide 7

—
Solutii complete, scalabile
Expertiza ABB pentru gama completa de solutii in retelele de incarcatoare pentru vehicule electrice
Solutii permanente si relocabile pentru
infrastructura electrica
MT

Integrat cu stocarea energiei

Rezidential

Public/Flota

Vehicule grele comerciale/
Autobuze electrice

Integrat cu posturi de
incarcare
Integrat cu solar

JT

Gama completa de incarcatoare pentru
vehicule electrice

Conectivitate completa pentru diagnoza si service de la distanta in intreaga retea de infrastructura
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Solutii integrate ABB pentru mobilitate electrica
Beneficiile solutiei compacte cu încărcatoare integrate

– 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.
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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.

—

—
Caz Referinta: Hamburg Hochbahn
Primul depou din Germania dedicat autobuzelor electrice

SafePlus
Celule MV

RESIBLOC®
Transformator

44

ABB 150C Sisteme HVC

110
Linii de autobuz și
mai mult de 921
km distanță

>213 Mil.
Pasageri în
fiecare an

—
ABB HVC 150-C

100 %

Electrificarea totală a
flotei până în 2030

Pozitionarea
flexibila a
cabinetelor de
putere

Amprenta mica la
sol

Cutie incarcare in depou

150 kW

Putere de încărcare per
Sistem de încărcare

MNS®
Dulapuri JT
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Emisii zero în flotele de
autobuz și tramvai până
în 2030

0

Spatiu pierdut

HVC Cabinet de putere
—
Stațiile de încărcare, infrastructura de inginerie electrică și conexiunea la rețea
sunt instalate în spațiul existent deasupra autobuzelor din depozit.
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ABB sprijină progresul mobilității electrice în România
Suceava este unul dintre primele orașe din România care instalează terminale de autobuz echipate cu încărcătoare ABB
pentru vehicule grele
Incarcatoarele ABB instalate in depoul din Suceava

Elemente esentiale
•
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ABB a furnizat catre TPL Suceava :
•

30 de stații de încărcare de tip Terra 54 HV de 50 kW

•

13 stații de încărcare de 150 kW,

•

Soluția ABB instalată în Suceava oferă interoperabilitate, fiind compatibilă cu
autobuzele furnizate de diferiți producători

•

Încărcătoarele sunt deja echipate pentru a susține viitoarele autobuze electrice
care permit incarcarea de pana la 920 V CC

—
ABB sprijină progresul mobilității electrice în România
Compania de Transport Public Local Suceava
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EV Fast Chargers
Portofoliul de incarcatoare in CC

Destination

Fast Charging

20-25 kW

50-150 kW

20 kW

High Power
350 kW

50 kW

180 kW

90 kW

350 kW

Terra Wallbox
24 kW (peak)
Terra 24 – Terra 54
20 kW - 50 kW
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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)

—
EV Fast Chargers

Terra 94/124/184
•

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

•

Constructie modulara, permite imbunatatirea 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

Varianta “C”
O iesire CCS
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Varianta “CC”
Doua iesiri CCS

Varianta “CJ”
O iesire CCS si o
iesire CHAdeMO

—
Avantaje

Terra 184

Optimizarea investitiei initiale si maximizarea profitului
Noul Terra poate fi livrat in functie de cerintele clientului :
Value
Increase

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).

Progressive
investment

Nivelul de putere poate creste in functie de necesitate
•
•
•

Terra 94
90 kW -> un vehicul
120 kW -> doua vehicule (+1 CA )
180 kW -> doua vehicule cu performante ridicate ( +1 CA)
Progressive
investment
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Terra 124

—
Avantaje

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 20.000 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
publica a
vehiculelor
electrice

Incarcarea de mare
putere a EV cu
performanta
ridicata

Incarcarea sistemelor de bateriilor la tensiune “low” (500 Vdc) si “high” (920
Vdc)
e-Bus
depou
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Flote si
vehicule
comerciale

—
Incarcator rapid Terra DC
Un pas catre mobilitate inteligenta si durabila
•

Un deceniu de experienta in incarcarea EV, cu
peste 20.000 de unitati instalate

•

Actualizat de la distanta cu cele mai noi functii
pentru ultima generatie de EV

•

Peste 75% din solicitarile de service sunt
solutionate de la distanta

•

Deserveste toate sistemele de colectare a
platilor

•

Capabil sa incarce rapid doua vehicule simultan
(Terra 124 & Terra 184) cu pana la 90 kW si un al
treilea vehicul cu CA Tip-2 la 22 kW

•

Reincarcare sisteme de tractiune de inalta
tensiune cu pana la 180 kW

•

Certificare independenta si testare terta
conform standardelor de siguranta electrica in
vigoare

Unitati instalate in peste 85 de tari

•
•

La nivel global
O solutie unica dedicata tuturor tipurilor de vehicule
electrice
Flexibilitate

Deservesc mai
multe vehicule

Conectori CCS pentru masini americane si europene

•

Conectori CHAdeMO pentru masini japoneze

•

Priza CA pentru masini electrice si hibride

•

Conector GB-T pentru masini chinezesti

Siguranta
•

Retea de monitorizare ABB 24/7/365 pentru un
timp de functionare de 99%+

Conectivitate
Testate in timp

•

•

Pregatit pentru urmatoarea generatie de sisteme
de tractiune de inalta tensiune, inclusiv camioane
si autoutilitare cu o tensiune de incarcare cu pana
la 800V mai mare
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Source: ICG

Pentru viitor

•

Modulele de alimentare redundante asigura functionarea
continua in caz de defectiune a unei singure componente

—
Dezvolta o afacere profitabila si de success cu incarcatoarele ABB conectate

Conectarea este necesara pentru:
1. Monitorizarea si operarea retelei de incarcatoare

2. Plata serviciului de incarcare
3. Suport acordat soferilor in caz de intrebari
4. Mentenanta si service-ul incarcatoarelor la cost redus

Conectivitatea sigura 24/7 este fundamentala pentru operarea comerciala a retelei de incarcatoare!
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ABB Pachete si Solutii pentru nevoile infrastructurii de e-mobilitate
Partenerul perfect

Partener de încredere
ABB este un partener global cu
accent pe tehnologii avansate

Fiabilitate ridicată
Soluțiile noastre au fost supuse
unei analize extinse a modului
de risc și de eșec

Asigurați funcționalitatea
Soluțiile pre-proiectate, asamblate și testate
anterior reduc riscul

Conceptul modular flexibil
Conceptul modular permite
ușurința scalabilității în putere și
capacitate

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

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