NYA SÄTT ATT LADDA
DITT ELFORDON
AC-laddningslösningar
för hemmet
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BORTOM ELBILAR: NISSANS
NOLLUTSLÄPPSUPPDRAG
Nissan har som uppdrag att bygga ett
nollutsläppssamhälle genom att eliminera
koldioxidutsläpp som skadar miljön. Som en global
biltillverkare är Nissan engagerade i att göra detta
till verklighet genom att utveckla fordon med låg
miljöpåverkan.
Elektriska fordon (EV) som inte ger utsläpp av
koldioxid eller utsläpp från avgasrör spelar en viktig
roll i detta. Men Nissan strävar efter att gå långt
utöver att bara utveckla och leverera elbilar av hög
kvalitet. Målet är att bygga ett nollutsläppssamhälle
genom att också bygga infrastruktur för att göra
det enkelt och angenämt att använda dessa elbilar
varje dag.
Det är ett holistiskt tillvägagångssätt som tar
hänsyn till utvecklingen av elbilar, batteriteknik
och tillverkning, sekundär användning av
batterier, laddningsinfrastruktur, ny mobilitet,
strömförsörjningens ekosystem och utmaningar
från myndigheter och lagstiftning.
Välkommen till ett mer anslutet, mer hållbart,
mer spännande sätt att leva tillsammans.

feb 2021 Nissan Global försäljningsredovisning
Dec 2020 EAFO
feb 2021 Nissan Global försäljningsredovisning
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8,5 MILJARDER KM
Är det totala avståndet som LEAF
har kört över hela världen med noll
C02 utsläpp (från och med januari
2020)1

30 000+
LADDARE
Installerade i enbart Europa2

517K+
NISSAN LEAFS
Säljs fram till februari 20213
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OMDEFINIERING AV
RÖRLIGHET: NISSANS
PRISBELÖNTA ELFORDON

NISSAN LEAF
GÅ ÖVER TILL
SMARTARE KÖRNING

Elbilar är inte en ny idé – Nissan tillverkade faktiskt
sin första elbil för över 70 år sedan, på 1940-talet.

Nissan LEAF är den första
massmarknadselbilen och
under många år den bästa
bästsäljande elbilen i Europa.
Den ger ökad effektivitet och
körning med noll utsläpp,
till minskade kostnader.

Sedan dess har man fortsatt att ligga i framkant av
EV-revolutionen, driver på innovation och främjar
ökad medvetenhet.
Dessa innovationer går längre än att bara elektrifiera
bilar, de sträcker sig till att skapa banbrytande teknik
som hjälper förare att njuta av att köra mer – vi kallar
det för Nissans intelligenta Mobilitet.

NISSAN e-NV200
DEN ELEKTRISKA
SKÅPBILEN FÖR
FÖRETAG
Med samma avancerade
EV-teknik som Nissan LEAF
är det inte bara din pålitliga
affärspartner det är din
hållbara affärsbil.
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HÖJDPUNKTER
• Räckvidd upp till 270km/
268 mi och 384 km/
238 mi beroende på
batterityp. Vilket täcker
de flesta dagliga resor
• 40 kWh eller 62 kWh
batterialternativ
• Nissan Propilot – avancerat
förarassistanssystem för
en säkrare och trevligare
körning

HÖJDPUNKTER
• 4,2m3 och 703 kg nyttolast
• 40 kWh batteri
• 5- eller 7-sitsigt alternativ
• Räckvidd upp till 199 km/
124 mi till 300 km/187 mi
beroende på batterityp –
täcker de flesta dagliga resor
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NISSANS LADDNINGSVISION:
ENKEL LADDNING SOM PASSAR
DINA BEHOV
Nyckeln till framgångsrika elfordon är möjligheten
att ladda dem vid olika tidpunkter som är bekväma,
smarta, säkra och snabba. För att hjälpa dig göra
detta har Nissan lanserat en rad laddningslösningar
för att möta varje kunds behov, hemma eller på
resande fot.
Oavsett om du behöver ladda ditt elfordon under
dagen när du är på jobbet eller om du vill dra nytta
av billigare el genom att ladda hela natten hemma,
har Nissan en lösning för dig.
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AC-HEMLADDNINGSLÖSNING:
PRAKTISKT, SNABBT OCH
FLEXIBELT
Med 88 % av Nissans LEAF-ägare som väljer att ladda
sina bilar hemma har Nissan lanserat ett brett utbud
av produkter som passar behoven hos privata/
bostads- och affärsanvändare.
När fler människor laddar sina elbilar hemma
är smarta hemladdare ett sätt att hantera nya
energirelaterade utmaningar.
För att undvika överbelastning av din huvudsäkring
balanserar vissa smarta hemladdare automatiskt
kraften från plasen du laddar på med resten av ditt
hem, vilket säkerställer att den aldrig får din totala
efterfrågan att överstiga det maximalt tillgängliga
utbudet. Detta system kallas Dynamic Power
Management eller Power Boost (beroende på vald
AC-hemladdare).
En annan fördel med denna funktion är möjligheten
att ha mer än en laddningsstation installerad så att
du kan ladda flera bilar samtidigt utan att behöva
växla mellan dem manuellt.

AC-HEMLADDARE

Intern eller extern användning,
finns med 7 kW eller 22 kW

Beroende på laddarens specifikationer, fordonsladdare, användning av
Power Boost eller Power Management-system och laddningssätt
Nissan
3
Europeiska alternativa bränsleobservatoriet
1

2
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LÖSNINGAR PÅ RESANDE FOT:
STRESSFRI LADDNING FÖR
SÖMLÖSA RESOR
Tack vare snabbladdare kan laddningshastigheten
ökas kraftigt. Laddningstiderna beror på batteriets
storlek, laddningseffekt och batteritemperatur samt
andra faktorer, men många fordon kan laddas till
80 % på mindre än en och en halv timme1 med de
vanligaste snabbladdarna.
Nissan har arbetat hårt för att bygga ett stort
nätverk av laddningsstationer som du kan använda
på resande fot. Dessa säkerställer att Nissan EV-ägare
kan hitta en praktisk och snabb laddningsstation
vart de än åker, vilket minskar stressen vid vardagliga
pendlingar och längre resor.
Globalt finns mer än 16 000 CHAdeMO-kompatibla
laddare installerade och cirka 200 000 offentliga
laddningsstationer installerade i Europa (gratis eller
betalda laddningsstationer). Laddningsstationer
finns också hos återförsäljare.

SNABBLADDNING

16 000+ CHAdeMO-kompatibla laddare över hela världen
från och med 2017

LADDNING HOS ÅTERFÖRSÄLJARE

Tillgång till laddning hos cirka 1600 Nissan-återförsäljare2

OFFENTLIG LADDNING

Cirka 200 000 offentliga nivå 2 gratis eller betalda
laddningsstationer i Europa3
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ANSLUT STRÖMMEN:
EN KORT GUIDE TILL DINA
LADDNINGSALTERNATIV
På det hela taget är det enkelt att ladda
ett elfordon: koppla in det och ladda det
tills det är fullt.
Det finns flera sätt att ladda din Nissan EV:
• Hemma väljer de flesta ägare en
AC-hemladdare
• På resande fot finns det ett brett
nätverk av offentliga laddningsstationer
med Nivå 2- och Nivå 3-laddning
(snabbladdning) med ett ökande antal
laddningsstationer som erbjuder 50 kWh
CHAdeMO-kapacitet.
Den här korta guiden förklarar de olika
laddningsvillkoren så att du bättre
kan förstå alla olika typer och göra ett
välgrundat val.

LADDNING PÅ RESANDE FOT
Många människor som bor i städer och
lägenheter har inte tillgång till garage eller
uppfart. Så Nissan erbjuder CHAdeMO
snabbladdningsteknik så att du kan ladda när
du är ute och kör. De är bekvämt installerade
på köpcentra och företag, restauranger längs
vägarna och servicestationer för att nämna några
typiska platser, de är idealiska för elbilar som
används som delade fordon, e-taxibilar eller bilar.
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AC-HEMLADDNINGSALTERNATIV
ALTERNATIV 1: Hemuttag
Nivå 1-laddning – ansluts till ett vanligt hushålls
3-poligt uttag. Maximal strömförsörjning på 11A för
att undvika överbelastning av uttaget.
ALTERNATIV 2: Särskilt uttag för elbilsladdning
Det kallas för ”Green up-uttag” och ersätter det
vanliga hushållsuttaget. Levereras via ett enfaseller trefasnätverk.
ALTERNATIV 3: Fast, dedikerat kretsuttag –
hemladdningsenhet för växelström.
Nivå 2-laddning – Fordonet är anslutet direkt till det
elektriska nätverket via en hemladdare. Laddaren finns
i sin egen kapsling som kan antingen monteras på en
vägg eller en stolpe.

NYCKELTERMER LADDNING

KW Vs KWH

kWh

TYP AV STRÖM

DC

kW

Laddningseffekt för elbilar mäts i kilowatt (kW),
batteriets kapacitet mäts i kilowattimmar (kWh).
Det innebär att laddning av en Nissan LEAF med ett
40 kWh batteri tar ungefär 7 1/2 timme med en 7 kW
laddare som tar hänsyn till laddarens specifikationer,
fordonets inbyggda laddare, användning av Power
Boost eller Power Management-system och
laddningssätt.

AC

Det finns två typer: AC (växelström) och DC (likström).
AC är den vanliga strömformen för hemladdning.
DC finns vanligtvis i lösningar för resande.
AC-laddning – AC är den vanliga strömformen för
hemladdning. Den inbyggda AC/DC-laddaren i ditt
elfordon omvandlar strömmen till likström för att
ladda batteriet.
DC-LADDNING – DC finns vanligtvis i lösningar när du
är ute och kör. AC omvandlas till DC innan det når ditt
fordon (till exempel i en laddningsstation). Detta ger
högre effekt, vilket minskar den tid det tar att ladda
batteriet.

ENKELFAS Vs
TREFASSTRÖM

LADDNINGSNIVÅER

Den typ av växelströmsfasström du använder
påverkar laddningshastigheten.

Det finns tre laddningsnivåer som levererar kraft vid
olika hastigheter beroende på vilken typ av laddare
du väljer.

ENFASSTRÖM finns i vanliga hushålls 220V-uttag.
TREFASSTRÖM är effektivare och levererar
3 gånger så mycket strömeffekt som enfas
för samma ström.

NIVÅ 1 – LÅNGSAM: vanliga hushålls 220V enfasuttag,
levererar ström genom ditt elfordons inbyggda laddare
.
NIVÅ 2 – SNABB: 220V enfas eller trefas speciellt
installerat husuttag, använder också din EV:s inbyggda
laddare.
NIVÅ 3 – ULTRASNABB: DC-laddning endast för laddare
på resande fot. Detta kringgår den inbyggda laddaren
och levererar likspänning direkt till batteriet.
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APPANSLUTNING
Ställ in laddningsströmmen så att
den passar ditt fordon, schemalägg
sessioner för laddning på begäran
och lås och lås upp laddaren för
fullständig säkerhet.

DELAD
FAKTURERING

HOME AC-LADDARE MED DEN SENASTE
TEKNIKEN FÖR ATT SÄKERSTÄLLA EN SMIDIG
OCH SNABB LADDNINGSUPPLEVELSE
HEMMA ELLER PÅ JOBBET
De snygga, kompakta och effektiva AC-laddarna är designade
speciellt för användning hemma. De är ekonomiska att använda
och är fyllda med avancerad teknik och funktioner som ger
maximal laddningsprestanda för ditt elfordon utan krångel.
De robusta väderbeständiga enheterna kan installeras inomhus
eller utomhus. E integrerad laddningskabel ingår och passar alla
plug-in-fordon med anslutna anslutningar av typ 1 och typ 2.

Tilldelar energi till upp till 5 inloggade
användare så att de kan dela en
enhet och ladda sitt elfordon.

TILLGÄNGLIGA TILLBEHÖR:
• Piedestal inkluderar kabelhantering för att skydda din laddare
• Energimätare 1 fas eller 3 fas med bakgrundsbelyst LED-display
och integrerad pekskärm för aktiv energimätning.

POWER SHARING

Granska de viktigaste funktionerna och tillbehören som är
tillgängliga för att förstå om den här AC-laddaren passar dina
konsumenters behov.

Med effektdelningssystem i realtid
kan du ladda flera fordon samtidigt,
övervaka och justera dem för att
ständigt leverera maximal effekt.1

POWER BOOST
Laddaren säkerställer att den
tillgängliga energikapaciteten från
din hemanslutning distribueras på
bästa möjliga sätt till ditt elfordon.1

Beroende på vilka extra funktioner som väljs

1
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HEMLADDARE OCH
INSTALLATIONERBJUDANDEN
Vårt säljteam hjälper dig gärna att välja rätt laddare för dina
behov. För att göra livet ännu enklare kan du till och med
samla din elbil, laddare och installation i ett ekonomiavtal,
som inkluderar en rabatt på EV-energitaxor, vilket gör
laddningen av din elbil ännu mer kostnadseffektiv.
Kontakta Nissans säljteam som du tidigare har arbetat med
om du är företagskund.
Fråga din Nissan-återförsäljare om du vill ha information om
laddare och finansiering. Kontakta Nissans säljteam som du
tidigare har arbetat med om du är företagskund.

TILL HEMLADDNINGSKOSTNAD
För bara 2 €/1,75 £ per 100 km är det betydligt billigare att
hålla ditt elfordon fulladdat än att fylla på en bensin- eller
dieselbil. Med statliga system, leverantörstariffer och rabatter
kan denna kostnad minskas ytterligare.
Kostnaden för att ladda ditt elfordon hemma kan
variera beroende på din strömtaxa och optimering av
laddningsanvändningen. Kontakta din Nissan-återförsäljare
för mer information.

INSTALLATION OCH ANVÄNDNING
Installationen av Home AC-laddare måste utföras av en
certifierad elektriker och enligt modellens handbok.
Säljteamet kan ge dig ett paketerat erbjudande eller
rekommenderat installationsföretag för att ställa in din
nya laddningsenhet, anslutas dig och ladda.
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TELEFONAPP
OCH MOLNET

AC-HEMLADDARE ÖVERSIKT

Laddningshantering inklusive tillägg, konfiguration,
status och borttagning endast via appen
Användarhantering inklusive inbjudan, tillstånd och
borttagning
Hantera Power Boost och justera laddningseffekten
Hantera Power Sharing och fördela tillgänglig ström jämnt
mellan alla laddare
Grundläggande statistik över energiförbrukning,
laddningssessioner och kostnader endast via appen
Avancerad statistik och CSV-filtrerade rapporter om
energianvändning, kostnader, aktiva sessioner och
historisk data i realtid
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Pulsar
Charger
Plus
7 kW

Pulsar
Charger
Plus
22kW

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Wall Box

Tillverkare
Produkttyp
Max effekt (kW)
Anslutningstyp (A;V;Hz)

Pulsar Charger Plus 22kW

Upp till 7,5 kW

Upp till 22 kW

32A/230 V (1 fas) 50 Hz

32A/400 V (3 fas) 50 Hz

Mått (HxBxD)

166x163x82mm

166x163x82mm

Vikt

1 kg (utan kabel)

1 kg (utan kabel)

Färg

Svart

Svart

Typ av uttag

T2

T2

Ansluten kabel

5m

5m

-25 °C till 40 °C

-25 °C till 40 °C

5 % till 95 %

5 % till 95 %

Drifttemperatursintervall
Driftfuktighetsintervall
IP/IK
Inbyggt DC-läckageskydd.

IP54/IK08

IP54/IK08

AC 30 mA/DC 6 mA

AC 30 mA/DC 6 mA

Anslutbar via Ethernet

x

x

Anslutbar via GPRS 2G

x

x

Anslutbar via Bluetooth

o

o

Anslutbar via wifi

o

o

Anslutbar via 2G/3G

x

x

RFID

x

x

Väggmontering

o

o

Stolpmontering

Certifieringar

CE
Dynamic Power Management*
Max. avståndet mellan dynamisk
energihanteringsenhet och laddningspunkt
Power sharing*
Delad fakturering*
Uppdatering av programvara
Användargränssnitt/identifiering
Fjärrkontroll
OLEV behörighet
Prenumeration på tjänster
Konfiguration
Garantiförhållanden
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Pulsar Charger Plus 7 kW

Valfritt

Valfritt

IEC61851-1
IEC61851-22
IEC62196-1
BS 7671:2018

IEC61851-1
IEC61851-22
IEC62196-1
BS 7671:2018

Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU
EMC-direktiv 2014/30/EU

Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU
EMC-direktiv 2014/30/EU

På begäran med klämma eller mittenmätare

På begäran med klämma eller mittenmätare

20 m eller 500 m

20 m eller 500 m

o

o

(Upp till 5 användare)

(Upp till 5 användare)

o

o

Lås/Lås upp laddningssession med appen

Lås/Lås upp laddningssession med appen

På plats eller distans med en telefonapp
och molnplattform

På plats eller distans med en telefonapp
och molnplattform

o

o

Ingen betald prenumeration såvida inte flera laddare
grupperas i en ”Familj” (grupp)

Ingen betald prenumeration såvida inte flera laddare
grupperas i en ”Familj” (grupp)

Aktuell strömväljare + telefonapp

Aktuell strömväljare + telefonapp

2 år sedan installationsdatum
(3 år för Storbritannien)

2 år sedan installationsdatum
(3 år för Storbritannien)
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Besök vår webbplats på www.nissan.co.uk

Stora ansträngningar har gjorts för att säkerställa att innehållet i denna broschyr är korrekt vid tidpunkten för pressläggning ( juni 2021).
Broschyren har tagits fram med prototypfordon. I enlighet med företagets policy att kontinuerligt förbättra sina produkter, förbehåller sig
Nissan Europe rätten att när som helst ändra specifikationerna och fordonen som beskrivs och visas i denna publikation. Nissan-återförsäljare
kommer att informeras om alla sådana ändringar så snabbt som möjligt. Vänligen kontakta din lokala Nissan-återförsäljare för att få den
senaste informationen. På grund av begränsningar i de tryckprocesser som används, kan färgerna som visas i denna broschyr avvika något
från de faktiska färgerna i de färg och klädselmaterial som används. Alla rättigheter förbehålls. Hel eller delvis kopiering av denna broschyr
utan skriftligt tillstånd från Nissan Europe är förbjudet. AC Charging Solutions broschyr 05/2021 – Tryckt i EU
Skapad och producerad av Proud Robinson - UK.
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