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NanoGrid - effektstyrning 
 

 

Varför NanoGrid (Effektstyrning)? 

 

 Hantera momentan överlast i nätet 

 Tidstyrning av laddning 

 Skydda elnätet 

 Begränsa effekttoppar 

 Erbjuda olika laddeffekter som tjänstepaket 

 Mäta och reglera mot övriga laster i elnätet 

 

 

NanoGrid - Serviceprofiler 

 

 Konfiguration görs mot olika serviceprofiler 

 System Profiles: 

o Systemprofiler ställer generella gränser per fas och system 

o Exempel på värden: 

 Max Current 

 Max Time 

 Max Energy 
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 Dynamic Profiles 

o Dynamiska egenskaper uppmätta mellan laddstationer och 
övriga laster 

 Session Profiles 

o Sessionsprofiler är dynamiska parametrar som är kopplade 
till den specifika laddsession som skapas när en 
användare börjar ladda 

 Time Base Profiles 

o Tidsprofiler är till för att sätta t.ex. öppettider på 
laddstationer eller olika effektnivåer för olika tider på 
dygnet 

 

 

NanoGrid lösningar 

 

 Lokal effektstyrning 

o Effektstyrning mellan två uttag inom en och samma 
laddstation 

 Mini NanoGrid 

o Består av 5 st laddstationer (10 laddplatser) där en av 
stationerna agerar GridController 

o Kostnadseffektivt med liten installation 

o Installation kan göras med mindre förarbete 

 Garagelösning 

o Större installation där separat GridController installeras på 
samma nätverk för laddstationerna 

o Projektering av själva installationen krävs för att få en så 
optimal reglering som möjligt 
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NanoGrid Mini-lösning – exempel 
 

 En station med GridController option agerar styr- och 
reglerfördelare 

 Laddstationerna kopplas ihop med Ethernet 

 Station 1 kan i detta fall ha 3G modemuppkoppling mot Internet 
som via Local Proxy kopplar upp de övriga stationerna 
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NanoGrid Garagelösning – exempel 
 

 60 laddplatser i 5 grupper 

 Laddstationer förberedda för smart  laddning mot Chargestorm 
NanoGrid teknologi 

 Varje grupp är avsäkrad för 35A/3-fas 

 Totalt för hela garaget: 400A/3-fas, varav laddstationer får 
175A/3-fas 


