Tilbyd sikker elbil-opladning
Terra AC-ladeboks
Med en ABB Terra AC-ladeboks kan du gøre dit udlejningssommerhus mere attraktivt,
samt få sikkerhed for at lejere lader deres elbiler eller plugin hybridbiler på en sikker
måde. Med en nøglebrik sikrer man at det kun er lejer, der kan lade på laderen.

•
•
•
•
•

Passer til alle elbiler eller plugin hybridbiler og
fås med en ladeeffekt på 3.7, 11 eller 22 kW
Fås med åbent stik men også med fast
monteret kabel med Type 2 stik
Let adgangsstyring af laderen via nøglebrik
Mulighed for op til 16 nøglebrikker
Laderen har WiFi og Ethernet for onlineovervågning, men kan også virke offline
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•

•
•
•
•

Ved online overvågning kan ejer se, hvornår
samt hvor meget der er ladet og holde styr på
strømforbruget
Laderen har et kompakt og stilrent design
Er vejr- og stødsikker, hvilket gør den perfekt
til det danske vejr og skiftende brugere
Fremtidssikker med løbende opdateringer
Ingen løbende udgifter til abonnementer

Giv adgang med nøglebrik
Med en nøglebrik kan man nemt styre adgangen til laderen, så
det kun er lejer, der kan lade.
Fremmede vil ikke kunne lade i perioder, hvor sommerhuset
ikke er udlejet.
Man kan have op til 16 nøglebrikker tilknyttet laderen og
derved have ekstra hos f.eks. udlejningsbureauet, hvis lejer
skulle tabe den udleverede nøglebrik. Nøglebrikkerne kan nemt
tilføjes og fjernes fra laderen efter behov.

RFID kort
Vare nr. 5411012116

Sikker og robust
ABB Terra AC-ladeboks har indbygget overvågning,
som sikrer, at elinstallationen aldrig bliver
overbelastet.
Ved at opsætte en ABB Terra AC-ladeboks, fjerner
man også behovet for, at lejer bruger deres
nødlader, som kan ødelægge sommerhusets
elinstallation.
Med en ABB energimåler er det muligt, at laderen
tilpasser sig husets øvrige forbrug. Derved sikrer
man sig, at sommerhuset aldrig bruger mere strøm,
end der er tilgængeligt.
Laderen er vejr- og stødsikker, hvilket gør den
perfekt til de danske udlejningssommerhuse.

LADEBOKS ABB TERRA 22KW
AC type 2 udtag, uden RIFD kort
Vare nr. 5411012161
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LADEBOKS ABB TERRA 22KW
AC type 2 udtag, med RFID kort
Vare nr. 5411012158
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