Framtidens laddningslösning för
bostadsrätter och flerfamiljshus
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EFFEKTIVARE ELANVÄNDNING MED ZAPTEC
ZAPTECs laddsystem är en unik norsk teknologi
som ger snabbast möjliga laddning av elbilen
samtidigt som systemet utnyttjar tillgänglig ström
på ett kostnadseffektivt sätt.

LADDNINGSSTATISTIK

Laddstationen har inbyggda funktioner som
stödjer strömdelning och fasfördelning. Med dessa
funktioner kan alla laddstationer använda all ström
som finns tillgänglig i parkeringsanläggningen och
de kommer alltid att ha den snabbaste och mest
optimala laddningshastigheten.

2 timmar – laddning av elbilen
i genomsnitt per laddningssession

11timmar – genomsnittlig tid som elbilen
är ansluten till laddstationen per dygn

Planera för att alla boende på sikt skall kunna ha
möjlighet att ladda bilen. Fler köper elbil när det
finns möjlighet att ladda bilen i bostadsföreningen.
I Nordseterskogen bostadsrättsförening i Norge,
gick man från 2 till 15 elbilar på ett par månader
efter det att bostadsrättsföreningen anordnade
laddstation i garaget.

Endast 10 % – av av tillgänglig ström
utnyttjas idag på parkeringsanläggningen
Statistik från ZAPTEC-laddsystem
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FÖRBERED FÖR ELBILSLADDNING TILL ALLA
I ett ZAPTEC-laddsystem för elbil förbereds alla
parkeringsplatser för elbilsladdning och för
snabb anslutning av nya laddstationer.

Reducerar installationskostnaden
Bakpaneler ger snabb anslutning av ladd
stationen och reducerar installationskostnaden.
Utformningen med snabbanslutning på
bakpanelen gör att det elektriska arbetet
kan utföras åtskilt från själva installationen
av laddstationen.

Bostadsrättsföreningen startar med en investering
i gemensam infrastruktur för elbilsladdning
och därefter kan de boende köpa sin egen
laddstation när de vill. På så vis kommer alla att
vara garanterade elbilsladdning i framtiden och
kostnaden fördelas rättvist.

Att förbereda och göra din bostad/fastighet
eller ditt garage klar för elbilsladdning har aldrig
varit enklare!

Utvidgning av en befintlig installation med
ZapCharger Pro fordrar vare sig extra arbete
eller extra investering gällande säkringsskåp,
kablar eller extrautrustning.

ZAPTEC är ett fantastiskt
skalbart laddsystem för alla
parkeringsanläggningar. Allt bara fungerar!
! - Christian Larsen, styrelseordförande i norska
Sameitet Indre Vågen (ägarlägenheter).
HUVUDSÄKRING

SÄKRING

NÄTVERK

Nya laddstationer ansluts enkelt
till befintlig infrastruktur

Bakpaneler ger snabb anslutning
och mer prisvärd installation
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De boende är helnöjda! Laddsystemet
är perfekt för bostadsrättsföreningar.
De boende får full överblick över både
strömförbrukning och kostnader. Och de
betalar inte för grannens förbrukning.
Olafur D. Gudmundsson installerade laddsystem för 171
parkeringsplatser i lägenhetskomplexet Skugginn i Reykjavik, Island.

BETALA FÖR DET DU FÖRBRUKAR
Större frihet med automatisk betallösning

Varje laddstation mäter, via en inbyggd energi
mätare, den ström som förbrukas. I ett gemensamt
garage kopplas strömförbrukningen ihop med
varje användare och bostadsrättsföreningen
kan då enkelt ta fram förbrukningsrapporter från
ZapCloud-portalen och fördela kostnaderna.

Frigör tid gällande administration kring
elbilsladdning genom att välja en av våra
integrerade laddningsoperatörer.

Anpassa prissättning och fakturering utifrån eget
behov. Många bostadsrättsföreningar har en
kombination av pris per kWh plus avdrag för
delad infrastruktur fördelat på användarna av
laddstationen.
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OPTIMAL EFFEKTSTYRNING MED ZAPTEC APM
Anpassa tillgänglig effekt/ström till elbils
laddningen i förhållande till fastighetens
förbrukning.

Genom en ZAPTEC-certifierad effektmätare
installerad i huvudinstrumentpanelen justeras
laddströmmen fortlöpande till laddstationerna.

ZAPTEC Automatic Power Management mäter
effektförbrukning för hela fastigheten och tilldelar
automatiskt mer ström till elbilsladdning när
fastigheten förbrukar mindre ström/har lägre
effektförbrukning.

Öka laddningseffekten med ZAPTEC APM

kW

HUVUDSÄKRING
VÄLJ ÖNSKAT EFFEKT-TAK
UTVIDGAD KAPACITET MED APM
TILLGÄNGLIG EFFEKT UTAN APM

FASTIGHETENS EFFEKTFÖRBRUKNING
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MED SMART LADDNINGSLÖSNING IN I FRAMTIDEN
I ett ZAPTEC-laddsystem är alla laddstationer
anslutna till vårt molnbaserade styrsystem
ZapCloud via Internet.
Programvaruuppdateringar gör att teknologin
optimeras och säkerställer driftövervakning av
varje laddningspunkt för stabil och säker drift.
Välj en laddningslösning som fungerar idag
och i framtiden!
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NORSK KVALITET
ZAPTEC är ett norskt teknologiföretag med fokus
på intelligenta och skalbara laddsystem.
Allt sedan uppstarten har ZAPTEC vunnit ett flertal
priser inom miljömedveten och nyskapande
teknologi i Norge.

TILLVERKADE I NORGE

Vi samarbetar med världens främsta aktörer
inom branschen elbilar och elbilsladdning.
ZAPTEC har kontor i Oslo, huvudkontor i
Stavanger och återförsäljare i 10 länder.

Alla produkter är utvecklade,
designade och tillverkade
i Norge

www.zaptec.no
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LADDA BILEN HEMMA
Norge har en mycket stark elbilstillväxt och elbilar stod för 21 %
av nybilsförsäljningen i Norge under 2017. Under 2018 väntas
en stark ökning där 45 % av nybilförsäljningen kommer att
vara elbilar, förutsatt att biltillverkarna klarar att tillgodose en
sådan ökad efterfrågan*. För att täcka det ökande behovet av
laddningsmöjlighet för elbilar, är det viktigt att förbereda för och
ordna så att elbilägare kan ladda bilen hemma.
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snabbare elbilsladdning
med laddstation

*Befolkningsundersökning som gjorts av norska Opinion for Norsk elbilforening
och Nordisk Energiforskning.

SÄKER OCH STABIL LADDNING HEMMA
Idag laddar många sina elbilar via vanlig stickkontakt som inte är utformad för att
klara hög belastning över lång tid. Norska direktoratet för samfunnssikkerhet og
beredskap (motsvarar svenska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)
och norska Elbilforeningen rekommenderar elbilsladdning på en Typ 2-laddstation
för säker och stabil elbilsladdning.
ZAPTEC använder Typ 2-anslutning och har integrerade säkringar och elektronisk
jordfelsskydd för att tillhandahålla högsta säkerhetsnivå för både användare
och elnät.

GRÖN BOMILJÖ GER VÄRDEÖKNING
Laddningsmöjlighet för elbil i bostadsrättsföreningar och flerfamiljshus ökar värdet
på fastigheten och ger en mer attraktiv miljö för de boende; för både befintliga
och nya.

EN LADDSTATION FÖR ALLA BILTYPER
Har ni flera olika biltyper i ett gemensamt garage? Med ett
ZAPTEC-laddsystem slipper man välja laddstationer utifrån
den elbil man har idag. Laddstationen ZapCharger Pro ger en
laddningseffekt på upp till 22kW och stödjer både 1-fas- och
3-fas-laddning. Detta ger en jämn och optimal laddningshastighet
för alla anslutna bilar.
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ZAPTEC 2018
50 000 parkeringsplatser
färdigställda för elbilsladdning
1 000 bostadsrättsföreningar
och flerfamiljshus
är ZAPTEC-användare

zaptec.com
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300 certifierade
elinstallatörer i Norge

