
NäpsäSMART-EV-ulkomittauskeskus ja Terra AC -latausasema  
muodostavat yhdessä kätevän kokonaisratkaisun 
sähköautojen lataustarpeisiin.

—
NäpsäSMART-EV  
-ulkomittauskeskus  
sähköauton lataukseen

• Korkealuokkainen laatu
• Vastaa tulevaisuuden tarpeisiin
• Turvallinen käytettävyys
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—
Sähköauton kotilataaminen  
on nyt helppoa

Kokonaisratkaisu sähköauton lataukseen tai järkevä varautuminen 
tulevaisuuteen – NäpsäSMART-EV-ulkomittauskeskus ja Terra AC 
-latausasema tuovat kiinteistösi 2020-luvulle.

NäpsäSMART-EV-ulkomittauskeskus  
Keskus sisältää kaikki Terra AC- 
latausaseman vaatimat kompo-
nentit valmiiseen asennukseen.  
IIman Terra AC-latausasemaa kes-
kus toimii tavallisena ulkomittaus-
keskuksena.

NäpsäSMART -ryhmäkeskukset, IP20 
Yhdistämällä latausaseman talosi ryhmä-
keskukseen, voit ottaa käyttöön dynaami-
sen kuormanhallinnan. Näin latausteho 
mukautuu automaattisesti kodin muiden 
laitteiden käytön mukaan.

Terra AC -latausasema 
Korkealuokkainen Terra AC -latausasema on helppo-
käyttöinen, älykäs ja turvallinen latausasema, joka 
vastaa myös tulevaisuuden tarpeisiin. Terra AC on  
testattu tiukimpien standardien mukaisesti.
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— 
ABB on jo 130 vuoden ajan ollut
sähköisten ratkaisujen 
teknologiajohtaja, joka tarjoaa
maailmanluokan AC- ja DC-
lataamisen ratkaisuja älykkään ja
kestävän liikenteen edistämiseksi.

Sähköautovalmistajat ympäri
maailman luottavatkin siihen, että
ABB:ltä saa markkinoiden johtavat
sähköajoneuvoratkaisut niin teille
kuin koteihin.

Hinta-laatusuhteeltaan markkinoiden
paras AC-latausasema edustaa juuri
sitä huippulaatua, jota odotetaan
maailman johtavalta sähköajoneuvo-
latausasemien valmistajalta.

Erillinen sovellus, jolla voi hel-
posti ohjata AC-latausasemaa ja 
valtuuttaa latausluvan. Lisäksi 
se antaa käyttäjälle
tietoa lataustilasta.

Valmius dynaamiselle kuorman-
hallinnalle. Yhdessä ABB sähkö-
mittarin kanssa Terra-lataus-
asema ohjaa latausta älykkäästi 
niin, että maksimaalinen lataus-
teho hyödynnetään.

Integroidut suojaukset, kuten 
DC-maasulku- ja ylijännitesuo-
jaus, suojaavat sekä käyttäjää 
että autoa.

Älykkäät toiminnot tarkoittavat 
sitä, että latausasema osaa sää-
dellä virrankäyttöään ja lataa 
ajoneuvon optimaalisesti nyt ja 
myös tulevaisuudessa.

Turvallinen käytettävyys. Riip-
pumattomien tahojen arvioima 
ja testaama – kaikkein tiukim-
pien standardien mukaisesti.

—
Terra AC -latausasema
Sähköauton lataamisen koti

Näpsä - Kotimainen vakiokeskussarja
Soveltuu kaukoluentaan

Sisältää kaksi vikavirtasuojattua 16 A 
maadoitettua pistorasiaa sekä  

yhden 16 A voimapistorasian myös jo 
rakennusaikaista käyttöä varten

Kuorman puolelta jousiliitännällä 
varustetut johdonsuojakatkaisijat 
nopeuttavat keskusten kytkentää 
huomattavasti

Varatilaa laajentamiseen

Sopii ukkosherkille alueille.  
Valittavissa mallit, joissa plug-in  
ylijännitesuoja on jo valmiiksi 
asennettuna. Ylijännitesuojat 
suojaavat taloa tehokkkasti  
ukkoselta ja muilta ylijännitteiltä.

Reilut kaapelointitilat

Sähkömittari Terra AC:n  
dynaamiselle kuormanhallinnalle

Vikavirtajohdonsuojakatkaisija

Irrotettava syöttölaippa
Tyylikäs muotoilu, kaareva ovi

—
NäpsäSMART-EV-ulkomittauskeskus
Kotilataukseen soveltuva tonttikeskus
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Uusi Terra AC -latausasema tarjoaa turvallisen, 
älykkään ja kestävän latausratkaisun. Latausasema 
voidaan liittää kotien ja rakennusten sähköjärjes-
telmiin NäpsäSMART-EV-ulkomittauskeskuksen 
avulla.

Ulkomittauskeskukseen integroidun energiamit-
tarin ansiosta sähköauton latausaseman dynaa-
minen kuormanhallinta voidaan toteuttaa helpolla 
ja yksinkertaisella tavalla. 

NäpsäSMART-EV-keskuksen hyödyt asiakkaalle

Useissa kohteissa sähköliittymän kapasiteetti on 
valmiiksi rajallinen, lähellä maksimikuormaa, jol-
loin tarvitaan niin sanottua latausasemien kuor-
manhallintaa. 

NäpsäSMART-EV yhdessä Terra AC-latausaseman 
kanssa tarjoaa tähän vaihtoehdot staattisesta eli 
kiinteästä lataustehosta dynaamiseen kuorman-
hallintaan.

Dynaamisen kuormanhallinnan tarkoituksena on 
tarjota maksimimaalinen latausteho asuinkiin-
teistön erilaisissa kuormitustilanteissa – kuiten-
kin niin, etteivät syöttävän keskuksen sulakkeet 
ylikuormitu.

Latausteho säätyy siis kulloinkin asuinkiinteistön 
vapaana olevan kapasiteetin mukaan rajoittuen 
latausaseman sekä auton sisäisen latauslaitteen
nimellistehoon.

Dynaamisessa kuormanhallinnassa latausteho on 
korkeampi silloin kun muita kodin laitteita ei ole 
kytkettynä päälle. Kun kytketään päälle esim. sau-
nan kiuas, vapaana oleva kapasiteetti pienenee, 
jolloin latausteho laskee automaattisesti.

Lataustehojen ylä- ja alarajat voidaan säätää eril-
lisellä mobiilisovelluksella halutun mukaisiksi. 

Dynaamisen kuormanhallinnan yhteydessä on 
hyvä varmistaa, että ajoneuvo mahdollistaa la-
tauksen uudelleen käynnistymisen mikäli lataus-
teho laskee alle ns. latauksen herätevirran, joka 
vaihtelee ajoneuvomerkeittäin 5A ja 6A :n välillä.

—
Yhdessä enemmän
NäpsäSMART-EV-ulkomittauskeskus  
ja Terra AC-latausasema

Latausasema Sähkönumero ABB-koodi Tuote Tuotekuvaus

1-vaiheiset

3413556 6AGC081278 Terra AC W7-T-0 AC-latausasema type 2, latauspistorasia,
1-vaiheinen/maks. 7,4 kW

3413560 6AGC082155 Terra AC W7-T-0 AC-latausasema type 2, kiinteä kaapeli 5m,
1-vaiheinen/maks. 7,4 kW, RFID

3-vaiheiset

3413557 6AGC081279 Terra AC W22-T-0 AC-latausasema type 2, latauspistorasia,
3-vaiheinen/maks. 22 kW

3413561 6AGC082156 Terra AC-W11-G5-R-0 AC-latausasema type 2, kiinteä kaapeli 5m,
3-vaiheinen/maks. 11 kW, RFID

3413581 6AGC085345 Terra AC 
-asennusjalusta

Terra AC metallinen asennusjalusta
yhdelle latausasemalle

Tuote

Mittauskeskus pinta/uppo Fe Lajimerkki 1T-MK50J-O-EVC

Näpsä Smart - 1T 50A Sähkönumero 34 110 42

Yleisnimi ja tuotesarja Mittauskeskus pinta/uppo Fe Näpsä Smart

Tekninen nimi 1-T 50A IP34 FE, EVC

Pitkä tuotenimi 1-T mittauskeskus jalustalla 
400x1600x170mm, VVSK suojatut pistorasiat: 2x116 ja 1x316. Kaukoluenta- 
malli. Värisävy vaaleanharmaa, RAL7035, Ylijännitesuoja, 4-nap. 
Vikavirtajohdonsuojakatkaisija sähköauton latauskeskuksen syöttöä varten.
ABB-sähkömittari Terra AC dynaamiselle kuormanhallinnalle.

GTIN-koodi 6410034110424

Tuoteryhmä 34 Keskukset ja keskuksien osat ≥ IP34 sekä kotelot ja osat ≥ IP20 

ETIM-luokka EC000262

Tiedonsiirto RS-485 Modbus

TAC-W7-T-0

TAC-W11-G5-R-0

—
Tekniset tiedot

Asennuksen helppous

Erillinen mittauskeskus ja latausasemaratkaisu 
mahdollistavat mittauskeskuksen sijoittelun ra-
kennusvaiheessa sille parhaiten sopivaan paik-
kaan, eikä sitä tarvitse sovittaa lähelle ladattavaa 
autoa. 

NäpsäSMART-EV-keskus mahdollistaa erilaisten 
lataus asemaratkaisujen käytön. Näin rakennus-
vaiheessa ei tarvitse vielä miettiä millaisen 
latausa seman tarvitsee.   

Ilman latausasemaa mittauskeskus toimii tavalli-
sena kiinteistön pääkeskuksena, lisäten kuitenkin 
kiinteistölle arvoa valmiudella sähköauton latauk-
seen, tulevaisuuden hankintoja ajatellen.

ABB Ulkomittauskeskukset soveltuvat vaativaan 
ulkokäyttöön. Niiden kotelointiluokka on IP34. Ne 
valmistetaan kuumasinkitystä teräslevystä. Ulos 
asennetusta mittauskeskuksesta on myös vaiva-
tonta asentaa autotallin, lisärakennusten ja ulko-
valaistuksen sähköistykset.

—
Dynaaminen kuormanhallinta
Yksittäinen latausasema

Modbus RTU

Energiamittari

Bluetooth

Säätää lataustehoa muiden kiinteistössä 
olevien laitteiden kulutuksen mukaan.



9
A

K
K

10
79

9
2

A
15

6
2 

R
E

V 
A

 1
0

.5
.2

0
21

© Copyright 2021 ABB. All rights reserved. 
Specifications subject to change without notice.

—
ABB Oy 
Domestic Sales
Puh: 010 22 11

abb.fi
abb.fi/asennustuotteet


