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Ladda hemma
Smart och säkert
med Terra AC
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Inbyggd säkerhet mot:

• Överström
• Överspänning
• Underspänning
• Jordfel
• Strömtoppar
• Externa skydd:

 - Jordfelsbrytare 
 - Överströmskydd

—
Säker och enkel laddning
Inbyggda skydd

Terra AC är en kompakt, smart laddare, 
utrustad med många inbyggda skydd  
för en effektiv, enkel och säker laddning.



—
Varför välja Terra AC?

Vår laddbox passar alla bilar och alla hem 
– vid villan, för bostadsrättsföreningen  
eller varför inte vid sommarstugan.

Utvärderad och testad 
Av oberoende tredjepart för att uppfylla de högt ställda 
kraven enligt gällande säkerhetsstandard. Integrerade 
skydd inklusive likströmsjordfel och överspänning skyddar 
både användaren och fordon.

Brett utbud av anslutningsalternativ 
Wifi, Bluetooth, Ethernet och 4G kompatibel för enkel 
styrning och integrering. Laddboxens programvara kan 
fjärr-uppdateras för optimal funktion och samtidigt 
minimera behovet av fysisk service.

Integrering med elmätare 
För dynamisk lastbalansering, minska energikostnaderna 
och förhindra onödiga frånslag av skyddet. ABB:s app 
möjliggör enkel autentisering och styrning av laddboxen. 
Samtidigt som du kan följa laddningsstatus i realtid.



—
Enkel att montera
Lätt att använda

Som världsledande inom elbilsladdning 
har ABB försett marknaden med smarta 
och säkra lösningar i över tio år.

Enkel att använda
Starta laddning snabbt via app eller RFID. Håll koll på  
laddningsstatus och uppdateringar direkt i appen.

Robust lastbalansering
Boxen har inbyggd elmätare för lastbalansering. För dyna-
misk lastbalansering integreras en extern elmätare enkelt.

Säkerhet framför allt
Marknadens säkraste laddbox som uppfyller alla elsäkerhets- 
krav med inbyggda skydd och extern jordfelsbrytare.

Framtidsäker redan nu
Laddboxen kan ge optimal laddning utifrån den effekt som 
finns tillgänglig i ditt hus, i dag och i framtiden – till alla bilar. 

Välj utifån ditt behov:
• 1-fas eller 3-fas

 - 16 A eller 32 A
• Kabel eller Typ 2-uttag
• Fyra effektnivåer, 3,7–22 kW

Beskrivning Faser Effekt Märkström

Laddbox 3,7 kW 1-fas 3,7 kW 16 A

Laddbox 7,4 kW 1-fas 7,4 kW 32 A

Laddbox 11 kW 3-fas 11 kW 16 A

Laddbox 22 kW 3-fas 22 kW 32 A



— 
Skräddarsydd laddning
Terra AC laddbox finns i flera modeller och med många optioner 
så att den kan skräddarsys efter hemmets eller företagets behov. 
En nyhet är att det nu även går att designa fronten för att perso-
nifiera, stärka varumärket, eller smälta in mot fasaden. Välj bland 
färdiga varianter eller skapa din egen design!
abb.se/laddning-elfordon
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Gör din laddbox unik
En rolig nyhet är att det går att designa fronten för att  
personifiera, stärka varumärket eller smälta in mot fasaden.  
Välj bland färdiga varianter eller skapa din helt egna design!

För en liten peng får du en helt unik laddbox
• Välj det motiv som passar er bäst 

 - Tål väder och vind
 - Överraska någon med ett skal – en fin present

Scanna koden  
och beställ din 
unika folie!

—
Din box – din design
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—
Kontakt

ABB E-mobility 
Kopparbergsvägen 2
721 71 Västerås

abb.se/laddning-elfordon

© Copyright 2023 ABB. Alla rättigheter förbehållna. 
Specifikationer och produkter kan ändras utan förvarning. 

Hitta våra återförsäljare här:


