
• Високостойностно качество

• Устойчивост в бъдеще

• Защита и безопасност

—

SMART MOBILITY

Домът на зареждането

Terra AC зарядна станция



Намаляване 

разходите на 

електрическите 

превозни средства

Електическите 

превозни средства ще 

са по-евтини спрямо 

алтернативните коли 

с двигател с вътрешно 

горене (ДВГ) от 

средата до края на 

2020 на почти всички 

Глобални продажби 

на електромобили

Електрическите 

превозни средства ще 

представляват 57% от 

глобалните продажби 

на коли до 2041

—

Зарядна станция Terra 

AC предоставя 

персонализирани, 

интелигентни и 

свързани в мрежа 

зарядни решения за 

всеки бизнес, дом  

или локация.

Вкъщи Докато паркираш

От частни домове до 

многофамилни блокове

Докато паркираш на улицата или в 

паркинга

От малки до 

големи офиси, 

бизнес паркове и

комплекси

Търговски локации

От хотели до спортни и 

търговски центрове

—

Зарядна станция Terra AC

За да служи на нарастващия пазар

Продажби на пътнически 

електрически

превозни средства

Продажбата на пътнически 

електрически коли ще 

нарастне до 28 милиона през 

2030 и 56 милиона

през 2040

На работа

Жилища

Офиси Търговски 
центрове

Приложение

Публични 
пространства



Оценено и тествано  към 

високите стандарти от 

независими организации по 

сертифициране за 

безопасност.

Токоограничаваща защита 

позволява максимална 

зарядна мощност без 

неудобно изключване, 

според наличната 

електрическа

сградна инсталация.

Вградена защита включваща 

DC ток на утечка и защита 

от

пренапрежение 

едновременно за 

потребителя и колата.

—

Устойчивост в бъдеще

Умна функционалност 

означава, че зарядната 

станция може да адаптира 

употребяваната мощност и 

да осигури оптимално 

заряждане, днес и в бъдеще.

Настройка на вградения 

електромер за предоставяне 

на динамичен мениджъмнт 

на товара, намалявайки 

разходите за енергия и 

предотвратяване на 

нежелани изключвания на 

захранващата

Специализирано 

приложение предоставя 

лесен достъп и контрол на 

AC зарядната станция, 

заедно със зарядния статус 

на потребителя.

—

Защита и безопасност

—

Ползи от зарядна станция Terra AC

—

Високостойностно качество

Най-добра цена за AC 

зарядна станция на пазара, 

осигурявайки 

изключителното качество, 

очаквано от световния лидер 

в зарядната 

инфраструктура.

Възможност за 

дистанционно подновяване 

на софтуера за осигуряване 

на оптимална 

работоспособност като се 

минимизира нуждата от

интервенции на място.

Широка гама от 

възможности за свързване 

включващи Wifi, Bluetooth и 

Ethernet за лесен контрол и 

интеграция със 

съществуващата 

инфраструктура.



Ном. 

мощ- 

ност 

(kW)

Макс. 

ток (A)

Контактен извод или 

тип на конектора

Други 

характеристики Тип

Код за 

поръчка

Тегло

Pkg

(1бр)

(kg)

Ед. цена

BGN

3,7 16 Контакт със защита, тип 2 - TAC-W4-S-0 6AGC082587 2 1643,51

7,4 32 Контакт, тип 2 - TAC-W7-T-0 6AGC081278 2 1730,00

Кабел 5 m, тип 2 RFID TAC-W7-G5-R-0 6AGC082155 3,5 2162,49

7,4 32 Контакт, тип 2 RFID, 4G TAC-W7-T-RD-MC-0 6AGC082174 2 2422,01

11 16 Кабел 5 m, тип 2 RFID TAC-W11-G5-R-0 6AGC082156 3,5 2378,73

22 32 Контакт, тип 2 - TAC-W22-T-0 6AGC081279 2 2018,33

Контакт, тип 2 RFID TAC-W22-T-R-0 6AGC082152 2 2258,60

Контакт, тип 2 RFID, 4G TAC-W22-T-R-C-0 6AGC082153 2 2643,05

Контакт със защита, тип 2 RFID TAC-W22-S-R-0 6AGC082589 2 2647,85

Контакт със защита, тип 2 RFID, 4G TAC-W22-S-R-C-0 6AGC082154 2 2787,22

Кабел 5 m, тип 2 RFID, 4G TAC-W22-G5-R-C-0 6AGC082157 3,5 2960,21

22 32 Контакт, тип 2 RFID TAC-W22-T-RD-M-0 6AGC081280 2 2529,66

Контакт, тип 2 RFID, 4G TAC-W22-T-RD-MC-0 6AGC081281 2 2960,21

Контакт със защита, тип 2 RFID, 4G TAC-W22-S-RD-MC-0 6AGC081282 2 2989,80

Кабел 5 m, тип 2 RFID, 4G TAC-W22-G5-RD-MC-0 6AGC081285 3,5 3108,21

TAC-W7-T-0                                           Трифазни

Трифазни с диспей и MID сертификат

TAC-W11-G5-R-0

—

Умно зареждане

Еднофазни

Еднофазни с диспей и MID сертификат

—
EU портфолио

AC зарядни станции за електрически превозни средства, тип 2

Захранващо напрежение от мрежата: 220 … 240 V еднофазно и 380 … 415 V трифазно, 50 / 60 Hz


