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Řešení nabíjení elektromobilů

Řešení pro nabíjení EVlink...

Celosvětová podpora zákazníků

Shoda se standardy ČSN, STN, IEC

Síť montážních a servisních partnerů
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... dává důvěru budoucnosti

150 000 nabíjecích stanic v 50 zemích

www.se.com/cz

Celosvětová síť
nabíjecích stanic
a nabídka servisních
služeb je nejlepším
důkazem našich
dlouhodobých
závazků
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Jak to funguje

Jak to funguje

Elektromobil
4 hlavní části:

3
4

1

2

1 Motor
Elektromobil je vybaven jedním nebo více
motory. Závisí na jejich velikosti a výkonu, který
se pohybuje v rozsahu mezi 15 až 200 kW.
Příklad: 48 kW (65 hp) pro malý čtyřmístný elektromobil.

2 Sada baterií
Technologie baterií zaznamenala v posledních
letech velmi významný pokrok. Olovo je
postupně nahrazováno jinými, účinnějšími
sloučeninami. Výzkum pokračuje s výhledem
na zvýšení kapacity a snížení hmotnosti.

3 Nabíječ
Vozidlo je vybaveno nabíječem baterií
napájeným pomocí AC nabíjecí stanice, která
může omezovat maximální nabíjecí proud.
Některé elektromobily mohou být napájeny také
pomocí DC nabíjecí stanice.

4 Zásuvka pro nabíjení
Vozidlo je vybaveno alespoň jedním vstupem
pro AC nabíjení. V některých případech
mohou být současně vybaveny vstupem
pro rychlonabíjení DC nebo kompletním druhým
vstupem pro rychlonabíjení DC.

Nejpoužívanější technologie je
v současnosti lithium-ion
Tyto nové baterie nemají paměťový efekt
a proto je lze nabíjet bez nutnosti kompletního
vybití. Jsou přítomné v telefonech, přenosných
počítačích a v některých letadlech, stejně jako
v elektrických vozidlech
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Kde nabíjet
Doma
Nabíjecí stanice je určena pro montáž v domovních instalacích
– v garážích.

Doma – bytový dům
Nabíjecí stanice je určena pro nabíjení ve vnitřním nebo venkovním
prostředí - instalace na soukromém stání.

V práci
V současnosti již některé firmy a společnosti rozvíjejí své ekologické
chování, instalují nabíjecí stanice na svých parkovištích a umožňují
nabíjení elektromobilů buď placené a/nebo zdarma.
Vozové parky městských a krajských samospráv, poštovních služeb
a vlády jsou plně vybaveny pro nabíjení elektromobilů.

Na soukromém parkovišti
SH

OP

I

S ohledem na požadavky zákazníků už dnes supermarkety a správci
veřejných parkovišť často nabízí nabíjecí stanice pro nabíjení jejich
elektromobilu.
Nabíjecí stanice jsou dostupné pomocí různých věrnostních přístupových
karet založených na vzájemných obchodních vztazích. Města a správci
parkovišť dnes tyto služby rozvíjejí.

Na ulici
Obce se již dnes podílí na rozvoji nové zelené mobility a poskytují přístup
k sítím nabíjecích stanic umístěných na ulici nebo veřejných parkovištích.
Nabíjecí stanice jsou dostupné pomocí přístupové karty nebo díky
Smartphone aplikacím, založených na vzájemných obchodních vztazích.
M

Obce dále podporují využívání elektromobilů v dalších službách. Sítě
nabíjecích stanic umožňují kombinovat sdílení služeb a správu elektromobilu.

Na čerpací stanici
Nabíjecí stanice s možností rychlého nabíjení již dnes najdete
u čerpacích stanic. Doba 30 min. požadovaná pro nabíjení je využita
pro nákupy nebo na odpočinek.
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Jak to funguje

Nabíjení
Režim nabíjení určuje stupeň ochrany
Nízká

Přijatelná

Režim 1

Vysoká
Režim 3

Režim 2

Režim 4

FAST
CHARGE

Přímé připojení
elektromobilu do el. sítě

Přímé připojení
elektromobilu do el. sítě

Přímé připojení
elektromobilu do el. sítě

• Nevyhrazená zásuvka
(domovní zásuvka)
• Jednoduchý kabel
• Nebezpečí přehřátí
• Zakázáno v USA

• Nevyhrazená zásuvka (domovní
zásuvka)
• Kabel s komunikačním
rozhraním pro monitorování
nabíjení

• Vyhrazená zásuvka vybavena
monitorováním nabíjení
• Vyhrazený kabel (integrovaný
nebo neintegrovaný do nabíjecí
stanice)

Nepřímé připojení
elektromobilu k elektrické síti pomocí
externího nabíječe
• Externí nabíječ DC je vybaven
monitorováním nabíjení
• Vyhrazený kabel

Režim 2, Režim 3 nebo Režim 4 určuje typ nabíjecích konektorů
Režim 2

Režim 3
Domovní
zásuvka

Zásuvka
elektromobilu

Režim 4
Zásuvka nebo
integrovaný
kabel

Zásuvka
elektromobilu

DC
zásuvka

Zásuvka
elektromobilu

COM*

FAST
CHARGE

COM*

COM*

Typ 1

Typ 2

*Zaměřeno

na technologii
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Domovní
zásuvka

Typ 1

Typ 2

CCS
Combo 2

Typ 2 s / bez
clonek

Typ 2

CHAdeMO

Combo 2

Integrovaný
kabel

Nabíjecí kabel
Řídicí (COM) vodič umožňuje vzájemnou výměnu informací
mezi elektromobilem a nabíjecí stanicí, která začne nabíjet
pouze v případě dostupnosti následujících informací:
– uzemnění elektromobilu OK
– maximální výkon pro nabíjení podle aktuální konfigurace
(kabel, nabíjecí stanice a nabíječ).

www.se.com/cz

Výkon nabíjení závisí na nejslabším článku
v konfiguraci, např.:
Nabíječ v elektromobilu

Kabel / Režim nabíjení

Nabíjecí bod

7 kW

2,3 kW (Režim 2)

2,3 kW (Režim 2)

7 kW

7,4 kW (Režim 3)

22 kW

Výsledný výkon pro nabíjení

Domovní zásuvka

2,3 kW

Nabíjecí stanice

7,4 kW

Výkon určuje dobu nabíjení*
Příklad nabíjení elektromobilu s bateriemi na 40 kWh:
Typ zásuvky

Domovní zásuvka

Vyhrazená AC zásuvka

Výkon

1fáz.: 2,3 kW

1fáz.: 7,4 kW

18 h

7h

Vyhrazená DC zásuvka
3fáz.: 22 kW

3fáz.: 24 kW

100% úroveň nabití
2h30 min

2h

% úroveň nabití
za 30 min

3%

7%

20%

25%

* V závislosti na použití vhodného kabelu.

( )

Zaměřeno

na technologii

Architektura elektrické sítě
Samostatné nabíjecí stanice

Seskupení nabíjecích stanic

Jedna nebo více nabíjecích stanic mohou být připojeny
ke stejnému rozváděči, ale provozovány nezávisle. Ochranné
prvky mohou být volitelně instalovány do samostatně stojící
nabíjecí stanice EVlink Parking (viz strana 32).
Každá nabíjecí stanice je provozována nezávisle, chráněna
nadřazenou ochranou a její spotřebu lze měřit. Nabíjecí stanice
mohou být připojeny do EVlink LMS.

Kromě vlastností samostatných nabíjecích stanic mohou
uživatelé využívat následující pokročilé řídicí funkce:
EVlink LMS.
Nabíjecí stanice jsou řízeny PLC (programovatelný řídicí
automat) a síťovými komponenty, modemem GPRS, atd.
Seskupení pojme až 50 nabíjecích stanic (maximálně tak
100 nabíjecích bodů). Nabíjecí stanice mohou být připojeny
do EVlink LMS.

Elektrické ochrany

Měření

Výkonové připojení

PLC

Modem

Kom.
síť

Elektrické ochrany

Měření

Komunikační síť

www.se.com/cz
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Řada výrobků EVlink
Nabíjecí stanice pro elektromobily

Řada výrobků EVlink

9 kritérií pro výběr nabíjecí stanice

Elektrická

Výkon
na zásuvku

Režim nabíjení

Zásuvka

Použití

Přístup k zásuvce

Řízení energie

3,7 kW - 7,4 kW

11 kW - 22 kW

1fáz. napájení

3fáz. napájení

Režim 2

Režim 3

Režim 4

Použití nabíjecího kabelu
s vlastním rozhraním.

Pokročilé ovládání nabíjení díky komunikaci
mezi nabíjecí stanicí a elektromobilem.
Používá se přímý nabíjecí kabel.

Pokročilé ovládání - díky komunikaci
mezi nab. stanicí a elektromobilem
pro nabíjení v režimu DC

Domácí

Typ 2

Až do 2,3 kW

Až do 22 kW

Volný přístup

Optimalizace ceny
a kontinuita služeb
C1-typ: 'Optimalizace ceny'

> zpožděné spuštění nebo dočasné omezení proudu
(výkonu)

C2-typ: 'Optimalizace ceny + kontinuita
služeb'
> zpožděné spuštění nebo dočasné omezení proudu
(výkonu), řízení max. nabíjecího proudu v reálném čase

Připojení

22 kW (AC) - 24 kW (DC)

Integrovaný kabel typ 1
Integrovaný kabel typ 2

Combo 2
CHAdeMO

AC typ 1: do 7,4 kW
AC typ 2: do 22 kW

24 kW

Klíč

Autentifikace

Zámek.

Přístup kartou RFID nebo přes aplikaci
Smartphone pro připojení nabíjecí stanice
– Funkce závisí na připojení stanice.

Optimalizace času

Optimalizace řízení nabíjecí
stanice

Pro nepřipojené nabíjecí
stanice.

Pro seskupení nabíjecích stanic
připojených do elektrické sítě objektu.

Zbývající dostupný výkon je dělen
mezi 2 auta, upřednostňuje se
auto s nižší odebranou energií či
dle doby nabíjení, aby se předešlo
nechtěnému vypnutí.

Je provedeno řízení celkové energie (objekt +
stanice), aby se zachovaly provozní služby budovy,
sítě, ... atd. a optimalizovalo nabíjení elektromobilu

Ano - Ne
Umožňuje komunikaci (Ethernet kabel, 3G/4G modem) - cloudový dohled

Instalace

Montáž

Krytí

Na stěnu

Na podlahu

Nabíjecí stanice je upevněna
na stěně

Nabíjecí stanice s integrovaným
nebo samostatným sloupkem.

Mechanické
IP54

Elektrické
D-Typ: integrovaná detekce DC poruchového proudu (RDC-DD)
I-Typ: ochrany mohou být instalovány ve spodní části sloupku;
F-Typ: ochrany instalovány ve výrobním závodě

Vzhled

14

Ochrana před prachem
a stříkající vodou.
Možné venkovní
použití.

Mechanické
IK10
Mechanická odolnost proti
kyvadlovému rázu:
pád 5 kg objektu z výšky
40 cm

Stylový

Robustní

Robustní +

Bílé odolné plastové
pouzdro.

Kovový plášť.

Antivandal vlastnosti. Kovový plášť
s dodatečnou ochranou klávesnice.

www.se.com/cz

EVlink
Wallbox
'Standard'

Nabíjecí výkon (kW)

Režim 2

3

Režim 3

4

Režim 4

'Plus'

3,7

7,4

3,7

7,4

11

22

11

22

3

Režim nabíjení
2

EVlink Smart
Wallbox

3

T2

Zásuvka
Integrovaný kabel

T2

ACT1 ACT2

ACT1 ACT2

Cloud připojení

EVlink
Parking

Cloud připojení

Cloud připojení

7,4

22

7,4

22

2

3

2

3

T2

T2 + D

T2

T2 + D

ACT1 ACT2

EVlink DC
Fast Charge

T2 + T2

22 (AC)
24 (DC)

3

4

ACT CHAdeMO ACT Combo 2
T2 22 kW (AC)

D
Domácí zásuvka
ACT1 Integr. kabel s konekt. typ 1
ACT2 Integr. kabel s konekt. typ 2
T2

Zásuvka typ 2

F

Přístup k nabíjení
F

Volný přístup

K

Uzamčení klíčkem

A

Ověření kartou

Správa energie
C1

F

K

C1

C2

N

N

F

K

A

C1 + M

F

A

F

A

C1 + T + M

M

Optimalizace ceny

C2

Opt. ceny + Kontinuita služeb

T

Optimalizace doby nabíjení

M

Správa a opt. nabíjecí stanice

Připojení
Y

Ano (připraven k připojení)

N

Ne

W

Montáž
W

Nástěnná

F

Na podlahu

Krytí
D
I
F
54
10

K

Elec

IP
IK

F

54
10

W

D

F

N

Y

N

Y

N

Y

W

F

W

F

W

F

54

54

10

10

I

54
10

F

54
10

Vestavěný DC filtr
Montáž v místě instalace
Montáž v továrně
Prach + stříkající voda
5 kg mechanický ráz

Vzhled
S

Stylový

R

Robustní

R+

Robustní +

www.se.com/cz
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Řada výrobků EVlink

Energetický management
Jak optimalizovat dopad spotřeby na řešení nabíjení v elektrické instalaci
Problém

Řešení bez energetického managementu

Stávající situace

Nárůst odebíraného výkonu

kW

Vypnutí napájení
Překročení předplaceného
výkonu (finanční pokuty,
ale bez výpadku)

kW

Max. výkon

C Spotřeba energie

dispozice
energie

Navýšený odebíraný výkon
Navýšený
odebíraný
výkon

Odebíraný výkon

A Celková

Max. výkon

elektrovozidly

B Spotřeba

C

Spotřeba energie
elektrovozidly

A Celková

dispozice
energie

B Spotřeba

energie
budovou

energie
budovou

čas

Instalace nabíjecích stanic do stávající elektrické instalace
může mít významný dopad na úroveň výkonu potřebnou
k nabíjení elektrických vozidel.

čas

Řešení spočívá ve zvýšení energie dodané energetikou za účelem zachování
stejného modelu spotřeby. Znamená to zvýšení nákladů na odběr a nezaručuje,
že spouštěcí prahová hodnota nebude nikdy překročena. Tím není zaručena
kontinuita obsluhy budovy.

Elektrická instalace bez energetického managementu

DC Fast Charge
EVlink
Smart Wallbox

EVlink
Parking

Rozváděč
pro nabíjecí
stanice

Hlavní rozváděč
Silové vedení

16
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Řešení Schneider Electric
Statický energetický management

Dynamický energetický management

kW

kW

Max. výkon

Max. výkon

Nezměněný odebíraný výkon

A Celková dispozice
energie

B Spotřeba
energie
budovou

Nezměněný odebíraný výkon

D Výkon

určený
pro elektrická
vozidla

D

se určuje
dle výkonu jež je
k dispozici
v nejnepříznivější
době

A = B + D

C Spotřeba

energie
elektrovozidly

A Celková

D Výkon

dispozice
energie

určený
pro elektrická
vozidla

D se určuje
na základě
reálného času
D = A – B

C Spotřeba
energie
B Spotřeba
energie
elektrovozidly
budovou

čas

čas

Hodnota "D" je pevně daná. Výkon je rozdělen
mezi všechna připojená vozidla

Hodnota "D" je nastavitelná v reálném čase v závislosti
na odběru ostatních zatížení v budově, aby byl
maximalizován výkon určený k nabíjení elektrických vozidel.

Elektrická instalace s energetickým managementem

Systém EVlink Load Management
System byl oceněn prestižním
názvem „Solar impulse Efficient
Solution“.

1 až 1 000 nabíjecích stanic v závislosti
na vybraném modelu EVMS LMS
(Load Management System).

Více zde

Měřič výkonu
Je vyžadován
pro režim dynamického
řízení energie, aby
poskytl EVlink LMS
informaci o celkové
spotřebě budovy
v reálném čase.

DC Fast Charge
EVlink
Smart Wallbox

EVlink
Parking

Switch

3G/4G modem (volitelně)
Umožňuje OCPP instalace
supervizi

Rozváděč
pro nabíjecí
stanice

EVlink LMS
Vypočítává energii přidělenou
nabíjecím stanicím v reálném
čase

Ethernet
kabel
Kat. 6

Hlavní rozváděč
Silové kabely

www.se.com/cz
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Řada výrobků EVlink

Komunikace nabíjecích stanic
Připojení nabíjecí stanice
Nabíjecí stanice EVlink Parking a EVlink Smart Wallbox jsou vybaveny
Ethernet porty. EVlink Smart Wallbox může být vybaven dodatečným
modulem WiFi pro připojení bezdrátové sítě LAN (bez přímé WiFi mezi PC
a nabíjecí stanicí).
Parking

Smart Wallbox

Ethernet

Ethernet

Komunikace pro uvedení do provozu
Nastavení nabíjecí stanice jsou přizpůsobena instalaci během uvedení
do provozu. Ethernetový port musí být připojen k PC. Připojení WiFi není
v tomto případě dostupné.
Smart Wallbox

Parking

Komunikace pro údržbu zařízení
Někdy jsou požadované pozdější změny v nastavení nabíjecí stanice.
Mohou být provedeny:
• buď přímým připojením k nabíjecí stanici přes Ethernetový port,
• nebo připojením přes LAN, bez nutnosti otevření/zavření krytu nabíjecí
stanice.
Smart Wallbox

Parking

LAN

Smart Wallbox

18

Maintenance laptop
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Komunikace pro Cloud supervizi
Pro EVlink Parking a EVlink Smart Wallbox je dostupné připojení do Cloudu
pomocí modemu GPRS nebo technologií DSL, a protokolu OCPP.

Cloud připojení

Dostupné služby Supervize:
• Přístup ke správě uživatelů
• Detailní záznamy z nabíjení
• Zprávy
• Správa nabíjecích bodů

Cloud

OCPP (1)

OCPP (1)

3G / 4G

(2)

3G / 4G

(2)

3G / 4G

OCPP (1)

Internet

Supervize

(2)

Switch

Přístupový
bod

LAN

(1)
(2)

 CPP: Open Charge Point Protocol standard.
O
4G modem: přepne na 3G, pokud není dostupná 4G síť.

www.se.com/cz
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Řada výrobků EVlink

Přehled nabídky EVlink
EVlink Wallbox

EVlink Smart Wallbox

EVlink Parking

Cloud připojení

str. 22
Wallbox 'Standard'
• Venkovní nebo vnitřní instalace
• Nástěnná nebo samostatně stojící montáž*
• Rozsah výkonů: 3,7 kW - 22,1 kW volitelně s trvalým
výkonovým omezením
• Zásuvka (T2/T2S) nebo integrovaný kabel (T2/T1)
• Uzamknutí pro omezení přístupu k zásuvce a/nebo
přístupu k nabíjení
• Zpožděné spuštění nebo dočasné omezení proudu

Wallbox 'Plus'
Stejné parametry jako pro Wallbox 'Standard'

Cloud připojení

str. 28
• Venkovní nebo vnitřní instalace

• Venkovní nebo vnitřní instalace

• Nástěnná nebo samostatně stojící
montáž*

• Nástěnná nebo samostatně stojící
montáž

• Rozsah výkonů: 7,4 kW - 22,1 kW
volitelně s trvalým výkonovým
omezením

• Rozsah výkonů: 7,4 kW - 22,1 kW
volitelně s trvalým výkonovým
omezením

• Zásuvka (T2/T2S) + volitelně domovní
zásuvka (TE) nebo integrovaný kabel
(T2/T1)

• 1 nebo 2 zásuvky (T2/T2S) + volitelně
domovní zásuvka (TE)

• Uzamknutí pro zamezení odcizení
nabíjecího kabelu a zamezení
spuštění/zastavení nabíjení
• Autentifikace RFID kartou

Další parametry:

• Měření spotřeby elektrické energie

• Vestavěná ochrana proti DC poruchovému proudu

• Volitelně komunikační modul (Wifi
a/nebo 3G/4G) nebo Ethernet
pro připojení k Supervizi.

* Sloupek jako příslušenství.

( )

str. 34

• Volný nebo kontrolovaný přístup RFID
kartou/Smartphone autentifikace
• Měření spotřeby elektrické energie
s automatickým rozložením zátěže
• Volitelně komunikační modul
(3G/4G) nebo Ethernet pro připojení
k Supervizi.

* Sloupek jako příslušenství.

( )

Jak používat nabíjecí stanice
EVlink Wallbox

Jak používat nabíjecí stanice
EVlink Smart Wallbox
Naskenujte
nebo klikněte
na QR kód

Jak používat nabíjecí stanice
EVlink Parking
Naskenujte
nebo klikněte
na QR kód

Naskenujte
nebo klikněte
na QR kód

EVlink Load Management System pro řízení výkonu a supervizi
Funkce řízení výkonu

Supervize a správa sítě

• Vyhněte se pokutám za překročení předplaceného
výkonu
• Vyhněte se výpadkům napájení v důsledku nabíjení
• Snižte náklady na energii
• Monitorujte a ovládejte lokálně svojí instalaci
• Zvyšte spokojenost uživatelů nabíjecích stanic
poskytováním spravedlivých služeb

• Analýza využití nabíjení EV
• Správa přístupu a autorizace uživatelů
• Záznamy o nabíjení
• Údržba a logování dat.

EVlink Load Management System: viz str. 50
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EVlink DC Fast Charge*
Cloud připojení

EVlink Příslušenství
a náhradní díly

str. 42
• Venkovní nebo vnitřní instalace v provedení
antivandal

• Základna pro samostatně stojící montáž

• Nástěnná nebo samostatně stojící montáž
na sloupku*

• Kryty

• Max DC výstupní výkon: 24 kW
• 4 nástěnné nabíjecí stanice
• 2x typ nabíjecích stanic s jedním
vývodem:
- buď se zásuvkou 'CHAdeMO',
- nebo se zásuvkou 'CCS Combo 2'
• 1x kombinovaná nabíjecí stanice se
zásuvkou ‘CHAdeMO' + zásuvkou 'CCS
Combo 2'
• 1x kombinovaná nabíjecí stanice se
zásuvkou ‘CHAdeMO' + zásuvkou 'CCS
Combo 2' + zásuvkou 'AC 22kW T2'

• Zásuvky, nabíjecí kabely a držáky kabelů
• Sada 10 RFID karet
• Nástroj pro simulaci elektromobilu
• Zámek
• Modem GPRS
• Modul Wi-Fi

• Volný nebo kontrolovaný přístup RFID
kartou/Smartphone autentifikace
* Sloupek je nutné objednat samostatně

( )

EVlink Služby
EVlink Služby: Řešení vašeho projektu
Jako specialista na řízení energie, Schneider Electric nabízí následující služby:
• Audit instalace a uvedení do provozu školenými inženýry nebo certifikovanými
instalatéry
• Prodloužení záruky (nadstandardní 24měsíční záruku)
• Školení vašich zaměstnanců
• Náhradní díly pro všechny EVlink nabíjecí stanice.

www.se.com/cz
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EVlink Wallbox
EVlink Wallbox, v provedení Wallbox 'Standard'
a Wallbox 'Plus'

Stručně

Široký výběr
Nabídka 14 nabíjecích stanic:
• Jmenovitý výkon pro nabíjení: 3,7; 7,4; 11 nebo 22,1 kW
• Zásuvka T2 (s nebo bez clonek) nebo integrovaný kabel (s konektorem
T1 nebo T2)

Nabíjecí stanice QR kód:
• Chcete-li získat produktové listy nebo se spojit se Zákaznickým centrem
pomocí aplikace „mySchneider“, naskenujte QR kód aplikací pro čtení
QR kódu.
• Pro přístup do cloudového systému aplikace pro organizaci údržby
EcoStruxureTM Facility Expert: registrace nabíjecí stanice, zpráva
o údržbě, (viz strana 25)

Robustnost
• Vysoká odolnost proti mechanickým nárazům: IK10
• Vhodná pro venkovní použití: IP54
• Zásuvka T2 s postříbřenými kontakty, jež zamezují přehřívání
QR kód produktu

Snadné použití
• „Plug & charge“ (Připoj & Nabíjej)
• Tlačítko Stop/Restart
• Kryt slouží jako držák pro integrovaný kabel
• 1 nebo 2 nabíjecí stanice na stejném sloupku

Doma

Volitelně Řízení energie
Může být zvolena pouze jedna volba nebo žádná

Doma – bytové domy

• Zpožděné nabíjení ovládané místně připojeným kontaktem pro odložení
nabíjení mimo špičku (vysoký tarif, HDO, spínací hodiny, ...) nebo
• Dočasné proudové omezení na přednastavenou hodnotu
(pro 16 A snížení na 10 A nebo pro 32 A snížení na 16 A), ovládané
připojeným kontaktem, pro snížení celkové spotřeby zařízení a snížení
rizika výpadku napájení.
• Dočasné omezení maximálního dostupného proudu pro elektromobil,
zamezí vypnutí (hlavní jistič budovy), pokud se celková spotřeba domu
blíží velikosti hlavního jističe.

Ochrana proti reziduálnímu proudu (pouze Wallbox Plus)
Wallbox Plus je vybaven vestavěnou ochranou před unikajícím DC
proudem. To umožňuje použití nadřazeného proudového chrániče RCD
typ A pro 1fázové a 3fázové instalace podle ČSN 33 2000-7-722 ed.2 2016
- Elektrické instalace nízkého napětí.

Soukromá parkoviště

SH
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EVlink Wallbox 'Standard' a EVlink Wallbox 'Plus'

Použití

Wallbox Standard a Wallbox Plus jsou určeny pro použití v náročných prostředích díky své robustnosti a odolnosti
proti povětrnostním vlivům: v domácnostech a soukromých parkovištích (bytové domy, firemní parkoviště, hotely...)

Objevte
Integrovaný kabel
s konektorem

EV

Uzamknutí nabíjecí
stanice a kabelu
klíčem

lin

k

Typ 1
Tlačítko pro odemknutí
konektoru

Stop
Star

Tlačítko Stop/Restart
a signalizace stavu
nabíjecí stanice

t

1

1
2
2

3

Typ 2

Nabíjecí stanice s integrovaným kabelem

Nabíjecí stanice se zásuvkou

Uzamknutí nabíjecí stanice klíčem

Odemknutá nabíjecí stanice

• Není možné zasunout zástrčku
• Není možné vyjmout kabel
• Není možné stop/restart nabíjení

Uzamknutá nabíjecí stanice

Volitelně montáž 1 nebo
2 nabíjecích stanic EVlink
Wallbox na sloup

Snadná instalace
Co je uvnitř EVlink Wallbox

Instalace za méně než 30 min. jedním elektroinstalatérem;
bez speciálních nástrojů.

Naskenujte
QR kód

Připojení přívodu horní, dolní nebo zadní.
Může být okamžitě uvedena do provozu.
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EVlink Wallbox
Vlastnosti

EVlink Wallbox 'Standard' a EVlink Wallbox 'Plus'

Parametry napájecí sítě
• 220–240 V 1fáz. – 50/60 Hz pro 3,7 a 7,4 kW nabíjecí stanice
• 380–415 V 3fáz. – 50/60 Hz pro 11 a 22 kW nabíjecí stanice
• Soustava:
- TN-S, TN-C-S nebo IT
- IT: může vyžadovat instalaci externího oddělovacího transformátoru
pro nabíjení některých elektromobilů

Mechanické parametry a parametry prostředí
• Stupeň krytí: IP54
• Stupeň mechanické ochrany: IK10
• Provozní teplota: -30 °C až +50 °C
• Skladovací teplota: -40 °C až +80 °C
• Délka integrovaného kabelu: 4 m
• Řízení energie: odložené spuštění nebo omezení nabíjecího proudu

Přístup k nabíjení
*

• Volný přístup
• Klíčkem, k zásuvce a blokování nabíjecí stanice

Záruka
• 24 měsíců pro všechny produkty řady EVlink

Z.E. READY *

Standardy
• IEC/EN 61851-1 ed 2.0
• IEC/EN 61851-22 ed 1.0
• IEC/EN 62196-1 ed 2.0
• IEC/EN 62196-2 ed 1.0

>
yhovuje
ROHS
> V
ROHS
compliant
>
yhovuje
Reach
> V
Reach
compliant
>
oLi: Proces
ukončení
životnosti výrobku
> E
EoLi:
End Of Life
Process
>
yhovujeEnvironmental
EkologickémuProfile
profilu výrobku
> V
Product
compliant

Certifikace
EVlink Wallbox má certifikát CB
vydaný zkušební laboratoří LCIE,
který stanoví soulad se standardy
IEC 61851-1 a IEC 61851-22.

* Garantováno pro Wallbox
Standard, plánováno
pro Wallbox Plus.
( )
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Objednací čísla nabíjecí stanice
EVlink Wallbox

Popis

Zásuvka nebo
typ konektoru

Výkon (kW)

Objednací číslo
Wallbox Standard

Wallbox Plus

3,7 (1P - 16 A)
7,4 (1P - 32 A)
11 (3P - 16 A)
22 (3P - 32 A)
3,7 (1P - 16 A)
7,4 (1P - 32 A)
11 (3P - 16 A)
22 (3P - 32 A)

EVH2S3P02K
EVH2S7P02K
EVH2S11P02K
EVH2S22P02K
EVH2S3P04K
EVH2S7P04K
EVH2S11P04K
EVH2S22P04K

EVH3S3P02K
EVH3S7P02K
EVH3S11P02K
EVH3S22P02K
EVH3S3P04K
EVH3S7P04K
EVH3S11P04K
EVH3S22P04K

3,7 (1P - 16 A)
7,4 (1P - 32 A)
3,7 (1P - 16 A)
7,4 (1P - 32 A)
11 (3P - 16 A)
22 (3P - 32 A)

EVH2S3P0AK
EVH2S7P0AK
EVH2S3P0CK
EVH2S7P0CK
EVH2S11P0CK
EVH2S22P0CK

EVH3S3P0AK
EVH3S7P0AK
EVH3S3P0CK
EVH3S7P0CK
EVH3S11P0CK
EVH3S22P0CK

Se zásuvkou
T2

T2 s clonkami

S integrovaným kabelem 4 m
T1
T2

(1)

Kabel je dostupný jako příslušenství.

Ochrany & volitelné příslušenství pro Wallbox Standard
Popis
Nabíjení
Jmenovitý výkon – proud
Ochrana
Jistič (1)
Proudový chránič (1)

Vypínací spoušť
Odložené spuštění
Relé
Trvalé proudové omezení
Relé

s iC60

1fáz.
3,7 kW - 16 A

7,4 kW - 32 A

3fáz.
11 kW - 16 A

22 kW - 32 A

20 A char. C
30 mA B typ pro EV (2):
A9Z51225
30 mA B-SI typ (2):
A9Z61225
A9A26969 (volitelně)

40 A char. C
30 mA B typ pro EV (2):
A9Z51240
30 mA B-SI typ (2):
A9Z61240
A9A26969 (3)

20 A char. C
30 mA B typ pro EV:
A9Z51425
30 mA B-SI typ:
A9Z61425
A9A26969 (3)

40 A char. C
30 mA B typ pro EV:
A9Z51440
30 mA B-SI typ:
A9Z61440
A9A26969 (3)

Se spínacím kontaktem
Se spínacím kontaktem

Ochrany & volitelné příslušenství pro Wallbox Plus
Popis
Nabíjení
Jmenovitý výkon – proud
Ochrana
Jistič (1)
Proudový chránič (1)
Vypínací spoušť
Odložené spuštění
Relé
Trvalé proudové omezení
Relé

1fáz.
3,7 kW - 16 A

s iC60

7,4 kW - 32 A

20 A char. C
30 mA A-SI typ (2)
A9A26969 (4)

40 A char. C
A9A26969 (3)(4)

3fáz.
11 kW - 16 A
20 A char. C
30 mA A-SI typ (2)
A9A26969 (3)(4)

22 kW - 32 A
40 A char. C
A9A26969 (3)(4)

Se spínacím kontaktem
Se spínacím kontaktem

Objednací číslo žádejte u Zákaznické podpory Schneider Electric.
V souladu s instalační normou ČSN 33 2000-7-722 ed.2 2016 - Elektrické instalace nízkého napětí.
(3)
Nutné pro splnění požadavků EV Ready.
(4)
Povinné pro zajištění bezpečnosti v případě poškození nabíjecí stanice v důsledků zkratu na elektromobilu.
(1)
(2)

Nabíjecí stanice pracuje autonomně.
Používá vyhrazené ochranné přístroje.
Instalace: elektroinstalatérem
Umístění: rezidenční, soukromé použití

www.se.com/cz
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EVlink Wallbox
Objednací čísla příslušenství
Nástroj pro test
Sloupek
nabíjecích stanic AC

EVlink
kabel

NOVÉ

Pro připojení elektromobilu
k nabíjecí stanici. Dostupné
konektory T1 a T2.

Viz str. 46

Umožňuje provozní kontrolu
nabíjecích stanic
a nabíjecích kabelů.
Objednací číslo: EVA1SADS

NOVÉ

Instalace na podlahu:
• pro 1 Wallbox,
Objed. číslo EVP2PBSSG1
• pro 2 Wallboxy,
Objed. číslo EVP2PBSSG2

Objednací čísla náhradních dílů
Přední panel

Obj. číslo

Zásuvka

EVP1HCWN
EVlink

Klíč

Obj. číslo

Integrovaný kabel

Klíč Random (1)

EVP1HLSR

Integrovaný kabel T1

Klíč Single (1)

EVP1HLSS

Příklad:
- Při objednání EVP1HLSR: obdržíte jeden zámek + 2 stejné klíče
- Při objednání EVP1HLSS: obdržíte 10 zámků + 20 stejných klíčů.
(1)
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Obj. číslo
T2S 1fáz.

EVP1HSM41

T2 1fáz.

EVP1HSM21

T2S 3fáz.

EVP1HSM43

T2 3fáz.

EVP1HSM23

Obj. číslo
16 A 1fáz.

EVP2CNS161A4

32 A 1fáz.

EVP2CNS321A4

16 A 1fáz.

EVP2CNS161C4

32 A 1fáz.

EVP2CNS321C4

16 A 3fáz.

EVP2CNS163C4

32 A 3fáz.

EVP2CNS323C4

Integrovaný kabel T2

www.se.com/cz

Praktické informace
Rozměry (mm)
170

800 min

EcoStruxureTM
Facility Expert

480

Zaregistrujte vaši
nabíjecí stanici
a zlepšete efektivitu
údržby s EcoStruxureTM
Facility Expert.

331.5

5,6 kg ((Wallbox
5.6
Wallbox Standard)
6,3 kg (Wallbox Plus)
6.3

7,5
integ.
kabelem)
7.5 kg (Wallbox Standard swith
attached
cable)
7,9
integ.
kabelem)
7.9 kg (Wallbox Plus swith
attached
cable)

Další informace k Wallbox Standard
Technická dokumentace

Jazyk

Objednací číslo

EN/ES/FR/DE (1)

NHA31789

IT/NL/PL/PT

NHA31790

Se zásuvkou
Stručná příručka
Uživatelská příručka

EN/ES/FR/DE

(1)

NHA31778

IT/NL/PL/PT

NHA31779

NO/SV/FI

QGH34400

EN/ES/FR/DE (1)

NHA31783

IT/NL/PL/PT

NHA31784

EN/ES/FR/DE (1)

NHA31787

IT/NL/PL/PT

NHA31788

NO/SV/FI

QGH34396

S integ. kabelem
Stručná příručka
Uživatelská příručka

Další informace k Wallbox Plus
Technická dokumentace

Jazyk

Objednací číslo

EN/FR/DE/NO (1)

PHA92084

SV/ES/NL/IT

PHA92086

EN/FR/DE/NO (1)

PHA92085

SV/ES/NL/IT

PHA92087

• EcoStruxureTM Facility
Expert je jednoduchý,
cloud-based nástroj,
který vám pomůže
uspořádat záznamy
o údržbě, sledovat
preventivní údržbu,
zpřístupnit historické
záznamy, vytvořit
zprávy, a integrovat
vzdálené alarmy
z vašich zařízení.
• EcoStruxureTM Facility
Expert vám pomůže
optimalizovat činnosti
údržby. Stáhněte si
zdarma na vaše PC
nebo váš chytrý telefon
nebo tablet z Apple
App Store nebo Google
Play.
• Budete připraveni
načíst QR kód pomocí
čtečky EcoStruxureTM
Facility Expert.

Se zásuvkou
Uživatelská příručka
Uživatelská příručka
Uživatelská příručka
(1)

dodáváno s Wallbox.

Pro stažení výše uvedených dokumentů použijte webové stránky
www.se.com/cz
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EVlink Smart Wallbox
Stručně
Široká nabídka
Nabídka 12 nabíjecích stanic
• Maximální výkon pro nabíjení: 7,4 kW nebo 22,1 kW s 1fáz. nebo 3fáz.
napájením
• Maximální nabíjecí proud může být nastaven od 8 A do 32 A
• T2 zásuvka s nebo bez clonek
• T2 zásuvka s clonkami + domovní zásuvka typ E
• Integrovaný kabel s konektorem T1 nebo T2
• Uzamykání klíčem nebo autentifikace uživatele RFID kartou
Nabíjecí stanice QR kód
• Chcete-li získat produktové listy nebo se spojit se Zákaznickým centrem
pomocí aplikace mySchneider, sejměte QR kód.
• Pro přístup do cloudového systému aplikace pro organizaci údržby
EcoStruxureTM Facility Expert: registrace nabíjecí stanice, zpráva
o údržbě, (viz strana 31)

Robustnost
• Robustní zásuvka s postříbřenými kontakty zabraňuje přehřátí
• Vysoká odolnost proti mechanickým nárazům: IK10
• Pro venkovní použití: IP55, kromě verze s domovní zásuvkou typ E (IP54)
Naskenujte
QR kód

Cloud připojení

Snadné použití a uvedení do provozu
• Nástěnná nebo samostatně stojící montáž
• 1 nebo 2 nabíjecí stanice na stejném montážním sloupku
• Snadné připojení
• Integrované měření zdánlivého výkonu
• Rozhraní pro připojení externího elektroměru s MID certifikací
• Nastavení parametrů webovým serverem integrovaným v nabíjecí stanici

Řízení energie

Ethernet

• Zpožděné nabíjení ovládané místně připojeným kontaktem pro odložení
nabíjení mimo špičku (vysoký tarif, ...)
• Dočasné proudové omezení dle určené hodnoty, ovládané připojeným
kontaktem, pro snížení spotřeby zařízení a snížení rizika výpadku napájení
• Zpožděné nabíjení a omezení proudu může být řízeno pomocí supervize
(přes OCPP) nebo řídicím systémem budovy (přes protokol Modbus)

Univerzální připojení na back-end
Schneider Electric
podporuje OCPP a je
aktivním členem OCA (Open
Charge Alliance).

• Kabelový Ethernet: 3 porty
• Wi-Fi s vestavěným příslušenstvím
• GPRS modem s vestavěným příslušenstvím
• Rozhraní OCPP 1.6

Optimalizovaná architektura

• Samostatná nabíjecí stanice nebo seskupení nabíjecích stanic
• Možnost připojení k supervizi (přes komunikační protokol OCPP 1.5
nebo OCPP 1.6)

Domov

Domov – bytové domy

Soukromá parkoviště
SH
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Použití
Smart Wallbox je doporučený pro všechny soukromé a poloveřejné prostory, kde je vyžadována identifikace
uživatele, monitorování nabíjecích relací nebo správa nabíjení.

Představení
Uzamykání klíčem zabrání
krádeži kabelu a použití
nabíjecí stanice třetí osobou(2)

Volitelně domovní
zásuvka

Jediný konektor
na integrovaném kabelu

Typ 1

Tlačítko Stop/Restart(1)
a světelná signalizace
stavu nabíjecí stanice
Typ 2

Identifikace uživatele v případě
omezeného přístupu,
pro generování zpráv, rozdělení
nákladů nebo fakturace(2)

1 nebo 2
Wallboxy
na volitelném
samostatně
stojícím
montážním
sloupku

Nabíjecí stanice s integrovaným
kabelem

Nabíjecí stanice se zásuvkou

: dostupná EVlink Smart Wallbox s integrovaným kabelem.
: tlačítko může být deaktivováno pomocí konfiguračních nástrojů.

(1)
(2)

Snadná instalace a uvedení do provozu

Co je uvnitř EVlink Smart Wallboxu

Instalace jedním elektroinstalatérem za méně než 30 min.; bez speciálních nástrojů

Naskenujte
QR kód

Připojení horní, dolní nebo zadní
Snadné uvedení do provozu připojeným PC k integrovanému webovému serveru
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• konfigurovat karty RFID. Ve výchozím nastavení jsou povoleny všechny RFID karty (tovární nastavení)
• změnit maximální proudovou hodnotu na zásuvku
• aktivovat funkce: odlehčení zátěže a podmíněné spuštění na zásuvku
• generovat zprávy o údržbě
• nastavit přístup k supervizi
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EVlink Smart Wallbox
Vlastnosti
Napájení
• Smart Wallbox může být napájen 1fáz. nebo 3fáz.
• 220-240 V 1fáz. - 50/60 Hz
• 380-415 V 3fáz. - 50/60 Hz

Jmenovitý proud
• T2/T2S zásuvka: 8 A až 32 A (tovární nastavení 16 A)
• TE domovní zásuvka: 10 A

Spotřeba energie
• Spotřeba elektrické energie každého podmíněného vstupu (omezení
výkonu a zpožděné spuštění nabíjení): 5 mA 24 V DC

Uzemňovací soustava
• TN-S, TN-C-S nebo TT
• IT: může požadovat instalaci oddělovacího transformátoru pro nabíjení
elektromobilů

Mechanické parametry a parametry prostředí
• Stupeň krytí: IP55 nebo IP54 (s domovní zásuvkou typ E)
• Stupeň mechanické ochrany: IK10
• Provozní teplota: -30 až +50 °C
• Skladovací teplota: -40 až +80 °C
• Délka integrovaného kabelu: 4,5 m

Cloud připojení

Přístup k nabíjení
Ethernet

• Uzamykání klíčem
• Ověření uživatele prostřednictvím karty RFID. Vzdálené ověření pomocí
supervize nebo místní nastavení ověřených karet.
• Kompatibilní karty s RFID čtečkou karet nabíjecí stanice:
- Standard 13,56 MHz, protokoly ISO/IEC 14443 A&B, ISO/IEC 15693
- Mifare Ultralight, Mifare Classic, Calypso
- Pro další typy karet kontaktujte Schneider Electric

Záruka

Z.E. READY

• 24 měsíců pro celou řadu nabíjecích stanic EVlink

Standardy
• IEC/EN 61851-1 ed 2.0
• IEC/EN 61851-22 ed 1.0
• IEC/EN 62196-1 ed 2.0
• IEC/EN 62196-2 ed 1.0

Připojení k IT síti

>
yhovuje
ROHS
> V
ROHS
compliant
>
yhovuje
Reach
> V
Reach
compliant
>
oLi: Proces
ukončení
životnosti výrobku
> E
EoLi:
End Of Life
Process
>
yhovujeEnvironmental
EkologickémuProfile
profilu výrobku
> V
Product
compliant

Certifikace
EVlink Smart Wallbox
má certifikát CB vydaný
zkušební laboratoří LCIE,
který stanoví soulad se
standardy IEC 61851-1
a IEC 61851-22.
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• Kabelem Ethernet: 3 porty
- Port 1: LAN
- Port 2: Wi-Fi nebo 3G/4G
- Port 3: připojení k PC pro uvedení do provozu
• Modul Wi-Fi s vestavěným příslušenstvím
• GPRS modem s vestavěným příslušenstvím
• Rozhraní OCPP 1.6

Měření energie
• Integrované měření zdánlivého výkonu
• Rozhraní pro připojení externího elektroměru MID

Uvedení do provozu
• Nastavení parametrů přes web server integrovaný v nabíjecí stanici.

www.se.com/cz

Objednací čísla nabíjecí stanice
EVlink Smart Wallbox

Popis

Zásuvka nebo
typ konektoru

Přístup
k nabíjení

Výkon (kW)(1)

Objednací číslo

T2

Klíč

7,4 (1P) / 22 (3P)

EVB1A22P2KI

RFID (2)

7,4 (1P) / 22 (3P)

EVB1A22P2RI

Klíč

7,4 (1P) / 22 (3P)

EVB1A22P4KI

RFID (2)

7,4 (1P) / 22 (3P)

EVB1A22P4RI

Klíč

7,4 (1P) / 22 (3P)

EVB1A22P4EKI

RFID (2)

7,4 (1P) / 22 (3P)

EVB1A22P4ERI

Klíč

7,4 (1P)

EVB1A7PAKI

RFID (2)

7,4 (1P)

EVB1A7PARI

Klíč

7,4 (1P)

EVB1A7PCKI

RFID (2)

7,4 (1P)

EVB1A7PCRI

Klíč

22 (3P)

EVB1A22PCKI

RFID (2)

22 (3P)

EVB1A22PCRI

Se zásuvkou

T2 s clonkami
T2 s clonkami
a TE (domácí)
S integrovaným kabelem 4,5 m
T1
T2
T2

Tovární nastavení: 32 A - a všechny karty RFID jsou povoleny.
Může být upraveno v uživatelském nastavení (32 A, seznam RFID karet…) pomocí
vestavěného webserveru a připojeného PC. (více informací naleznete v dokumentu
DOCA0060).
(1)

(2)

Zahrnuje 10 RFID karet.

Ochrany a volitelné příslušenství
Nová instalace: napájecí vedení a ochrany musí být zvoleny pro nejvyšší výkonové nastavení.
Popis
Nabíjení

1fáz.

3fáz.

7,4 kW - 32 A (4)

22 kW - 32 A (4)

Jistič (nadproud)(1)

40 A char. C

40 A char. C

Proudový chránič RCD(1)

30 mA B typ pro EV (2): A9Z51240

30 mA B typ pro EV: A9Z51440

30 mA B-SI typ (2): A9Z61240

30 mA B-SI typ pro EV: A9Z61440

A9A26969 (3)

A9A26969 (3)

Jmenovitý výkon - Proud
Ochrany

Vypínací spoušť

s iC60

Odložené spuštění
Relé

Se spínacím kontaktem (5)

Přednostní funkce
Relé

Se spínacím kontaktem (5)

Objednací čísla - kontaktujte zákaznické oddělení Schneider Electric.
V souladu s instalační normou ČSN 33 2000-7-722 ed.2 2016 - Elektrické instalace nízkého napětí.
(3)
Nutné pro splnění požadavků EV Ready.
(4)
S nebo bez domovní zásuvky.
(5)
Nastavení Smart Wallboxu lze v případě potřeby pomocí nástroje pro uvedení do provozu změnit na „NC“.
(1)
(2)

Ochranné
přístroje

Nabíjecí stanice pracuje autonomně. Musí mít
vyhrazené ochranné přístroje.
Instalace: vyškolený elektroinstalatér
Umístění: rezidenční, soukromé využití

www.se.com/cz
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EVlink Smart Wallbox
Objednací čísla příslušenství
EVlink
kabel

Nástroj pro test
Sloupek
nabíjecích stanic AC
NOVÉ

Modem
NOVÉ

NOVÉ

Modem pro montáž
do Smart Wallbox.
3G/4G Modem
Objed. číslo: EVP3MM
Dostupný s konektory T1
a T2

Viz str. 46

Umožňuje provozní kontrolu
nabíjecích stanic
a nabíjecích kabelů.
Objednací číslo: EVA1SADS

Sada 10 RFID přístupových karet

Instalace na podlahu:
• pro 1 Wallbox,
Objed. číslo EVP2PBSSG1
• pro 2 Wallboxy,
Objed. číslo EVP2PBSSG2

Pro stanice vybavené čtečkou
RFID karet. Dodané přístupové
karty jsou prázdné a připravené
k naprogramování jako „uživatel“
nebo „administrátor“. List se
samolepícími štítky pro přístupové
karty: 1 administrátor + 9 uživatelů.
Objednací číslo: EVP1BNS

Anténa pro Smart Wallbox
GPRS/3G/4G modem

Anténu je nutné objednat
samostatně:
Ethernet kabel 0,3 m je
součástí balení.
Je určena pro montáž
do nabíjecí stanice Smart
Wallbox
Objednací číslo: EVP2MX

Objednací čísla náhradních dílů
Přední panel

Obj. číslo

Zásuvka

EVP1HCWN
EVlink

Klíč

Obj. číslo

Integrovaný kabel

Klíč Random (1)

EVP1HLSR

Integrovaný kabel T1

Klíč Single (1)

EVP1HLSS

Příklad:
- Při objednání 1 ks EVP1HLSR dostanete 1 zámek + 2 stejné klíče.
- Při objednání 1 ks EVP1HLSS dostanete 10 zámků + 20 stejných klíčů.
(1)
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Obj. číslo
T2S

EVP1BSE43

T2

EVP1BSE23

TE

EVP1BSSE

Obj. číslo
32 A 1fáz.

EVP1CBS321A45

32 A 1fáz.

EVP1CBS321C45

32 A 3fáz.

EVP1CBS323C45

Integrovaný kabel T2

www.se.com/cz

Praktické informace
Rozměry (mm)
mm
in.

170
6.7

mm
in.

u

480
18.9

800
31.5

u

800
31.5

EcoStruxureTM
Facility Expert

1000...1650 mm

331.5
13

With socket outlets
mm
in.

u

800
31.5

6.2 kg (13.66 lb) - T2/T2S

u

6.6 kg (14.55 lb) - T2/T2S + TE

800
31.5

1000...1650 mm

With
socket outlets
Se
zásuvkou

With
attached cable
S integrovaným
kabelem

6.2
lb) - T2/T2S
6,2 kg
kg(13.66
- T2/T2S

7.7
lb) - 7.4 kW
7,7kg
kg(15.43
- 7,4 kW

6.6
lb)+-TE
T2/T2S + TE
6,6 kg
kg(14.55
- T2/T2S

8.3
lb) - 22.1 kW
8,3kg
kg(17.63
- 22,1 kW

Další informace
Technická dokumentace
Instalační příručka (1) (model se zásuvkou)

Jazyk

Objed. číslo

EN / FR / ES / IT

NHA95005

DE / NL / NO / SV

NHA95006

Instalační příručka (1) (model s integrovaným kabelem) EN / FR / ES / IT
Uživatelská příručka (1)
Příručka Uvedení do provozu (2)
(samostatná nabíjecí stanice)

Zaregistrujte vaši
nabíjecí stanici
a zlepšete efektivitu
údržby s EcoStruxureTM
Facility Expert.
With attached cable
• EcoStruxureTM Facility
jednoduchý,
7.7 kg (15.43 Expert
lb) - 7.4jekW
cloud-based nástroj,
8.3 kg (17.63 který
lb) - 22.1
vámkW
pomůže
uspořádat záznamy
o údržbě, sledovat
preventivní údržbu,
zpřístupnit historické
záznamy, vytvořit
zprávy, a integrovat
vzdálené alarmy
z vašich zařízení.
• EcoStruxureTM Facility
Expert vám pomůže
optimalizovat činnosti
údržby. Stáhněte si
zdarma na vaše PC
nebo váš chytrý telefon
nebo tablet z Apple
App Store nebo Google
Play.
• Budete připraveni
načíst QR kód pomocí
čtečky EcoStruxureTM
Facility Expert.

NHA95018

DE / NL / NO / SV

NHA95021

EN / FR/ / ES / IT

NHA95096

DE / NL / NO / SV

NHA95097

FR

DOCA0060FR

EN

DOCA0060EN

Dodáváno s Wallbox.
(2)
Ke stažení.
(1)

Pro stažení výše uvedených dokumentů použijte webové stránky
www.se.com/cz
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EVlink Parking
Stručně
Široká nabídka
Nabídka nabíjecích stanic
• Napájení: 220-240 V / 380-415 V
• 7,4 kW nebo 22,1 kW (32 A pro 230 / 400 V) a nastavitelné od 6 A do 32 A
• Vysoce robustní zásuvky (typ 2 nebo typ 2 s clonkami) díky postříbřeným
kontaktům zabraňují přehřátí
• Násobné konfigurace: identifikace uživatele, jedna nebo dvě zásuvky,
samostatně stojící nebo nástěnná montáž

Nabíjecí stanice QR kód:
• Chcete-li získat produktové listy nebo se spojit se Zákaznickým centrem
pomocí aplikace „mySchneider“, načtěte QR kód aplikací pro čtení QR kódu.
• Pro přístup do cloudového systému aplikace pro organizaci údržby
EcoStruxureTM Facility Expert: registrace nabíjecí stanice, zprávy

Volitelně
• Komunikace Ethernet se systémem supervize přes modem 3G/4G

Nabídka příslušenství
• Kabely, karty RFID, držák kabelů, modem, atd.

Nabídka náhradních dílů
• Základna pro samostatně stojící a nástěnnou montáž, zásuvky, kryty,...

Nabídka služeb
• Celosvětová síť certifikovaných elektroinstalatérů, zajišťují instalaci,
uvedení do provozu, plán údržby, opravy na vyžádání a servisní smlouvy.
• Celosvětové zákaznické centrum

Optimalizovaná architektura
• Samostatná nabíjecí stanice nebo seskupení nabíjecích stanic
• Možnost připojení k supervizi (přes komunikační protokol OCPP 1.5)
• Montáž elektrických ochran do samostatné skříně nebo do základny
samostatně stojící nabíjecí stanice

Snadné uvedení do provozu pomocí PC
a integrovaného webového serveru

Naskenujte
QR kód

Například, můžete:
• konfigurovat RFID karty. Všechny RFID karty jsou ve výchozím nastavení
akceptovány (tovární nastavení)
• změnit maximální hodnotu proudu pro zásuvku
• povolit trvale připojený kabel k nabíjecí stanici (kabel zůstává trvale připojen
v nabíjecí stanici)
• aktivovat funkce: snížení výkonu a podmíněné spuštění pro každou zásuvku
• vyvážit zatížení nabíjecí stanice (pro nabíjecí stanice s 2-zásuvkami)
• generovat zprávy o údržbě
• nastavit přístup k supervizi

Cloud připojení

Ethernet

Domov – bytové domy

Práce

Firemní a poloveřejná parkoviště
SH
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Stručně
Pokročilé vlastnosti

Poskytují optimální flexibilitu
Lze nastavit maximální výkon:
• Prostřednictvím integrovaného webového
serveru.
Toto nastavení lze kdykoli změnit několika
kliknutími.
• Vzdáleně, prostřednictvím
- back-endu operátora, pomocí OCPP
- systému pro správu budov, systému
pro správu zátěží nebo jakýkoli jiný místní
řídicí systém, pomocí Modbus
Nastavena může být trvalá nebo dynamická
hodnota.

Díky integrovanému web serveru můžete těžit z pokročilých funkcí
a snadné konfigurace nabíjecí stanice EVlink.
• Přizpůsobit požadovaný výkon nabíjecí stanice požadavkům napájecí sítě:
- Konfigurovat správu nabíjení pro zásuvku nebo pro nabíjecí stanici
- Nastavit automatické vyrovnání nabíjení mezi zásuvkami pro nabíjecí
stanici s 2 zásuvkami
- Nastavit další související funkce pro správu energie: vypínání elektrické
sítě (přednostní napájení), stav jističe a odložené nabíjení
• Volba řešení pro měření spotřebované energie:
- S měřicími transformátory proudu – je součástí nabíjecí stanice
- S přídavnými elektroměry pro zajištění vyšší přesnosti měření,
vyhovuje MID nebo ne
• Přizpůsobit nabíjecí stanici vaši aplikaci:
- Aktivováním nebo deaktivováním čtečky RFID karet
- Konfiguraci uživatelských oprávnění pomocí karet RFID: VIP,
administrátor, uživatel
- Volbou trvalého umístění kabelu v nabíjecí stanici
- Konfiguraci IP adresy a parametrů sítě
- Zobrazením detailních informací o nabíjení (historie 3000 záznamů)

Diagnostika a údržba nabíjecí stanice
• Diagnostika nabíjecí stanice pomocí LED na čelní straně nebo
prostřednictvím integrovaného web serveru
• Obnovení továrního nastavení bez PC
• Aktualizace nabíjecí stanice poslední verzi firmware a výhody z nových
doplňkových funkcí

Supervize nabíjecí stanice
• Provoz & Údržba infrastruktury pro nabíjení:
- Připojení k dohledovým a monitorovacím systémům třetích stran
pomocí protokolu OCPP 1.5 nebo OCPP 1.6
- Připojení k místním řídicím systémům, jako je Building Management
System (system pro správu budovy), pomocí protokolu Modbus TCP/IP
Schneider Electric podporuje
OCPP a je aktivním členem
OCA (Open Charge Alliance)

(*) Tato funkce umožňuje vozidlům nabíjet co nejrychleji, a to i s nabíjecí stanicí
s omezením výkonu na jeho maximální nastavenou hodnotu.

Soukromá parkoviště

SH

www.se.com/cz
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Na ulici
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EVlink Parking
Parametry
Napájení

Vzhled nabíjecí stanice může
být na požádání uživatelsky
upraven. Kontaktujte vašeho
obchodního zástupce
Schneider Electric pro více
informací.

• Uzemňovací soustava: TT, TN nebo IT
- IT: může požadovat instalaci oddělovacího transformátoru pro nabíjení
elektromobilů
• Frekvence: 50 Hz nebo 60 Hz
• Napětí silového obvodu zásuvky (pro každou zásuvku):
- 220/240 V 1P+N nebo
- 380/415 V 3P+N
• Napětí ovládacího obvodu (pro nabíjecí stanici):
- 220/240 V 1P+N

Režimy nabíjení
• Režim 2 s domovní zásuvkou:
- 10 A / typ E (CZ standard)
- 10 A / typ F (DE standard)
> Vyhovuje
ROHScompliant
> ROHS
> Vyhovuje Reach
> Reach compliant
> EoLi: Proces ukončení životnosti výrobku
> EoLi: End Of Life Process
> Vyhovuje Ekologickému profilu výrobku

> Product Environmental Profile
compliant

• Režim 3 se zásuvkou T2 (s clonkami nebo bez clonek)
• Komunikace mezi nabíjecí stanici a elektromobilem kabelem IEC 61851

Přístup k nabíjení
Používá se k odblokování krytu zásuvky, pokud je detekována platná RFID
karta.
- 13,56 MHz čtečka RFID, pro karty odpovídající standardu ISO/IEC
14443 A & B, ISO/IEC 15693 Mifare® Ultralight, Mifare® Classic,
Calypso®
Poznámka: Dostupné RFID karty na našem trhu jsou velmi často upravovány, proto
doporučujeme provést předchozí test na naší nabíjecí stanici pro kontrolu její kompatibility.

- 10 karet je součástí dodávky každé nabíjecí stanice s RFID čtečkou

Mechanické parametry a parametry prostředí
• Lakovaná ocelová konstrukce, antikorozní úprava
• Stupeň krytí: IP54 (IEC 60529), IK10 (IEC 62262)
• Provozní teplota: -25 až 40 °C pro Režim 2 / Režim 3 nabíjecí stanice
• Provozní teplota: -25 až 50 °C pro Režim 3 pouze nabíjecí stanice

Připojení k IT síti

Z.E. READY

• TCP/IP
• Získání dat přes FTP, SMTP a HTTP
• Provoz:
- vzdálené ověření uživatele
- odeslání datových záznamů o nabíjení
- monitorování stavu nabíjecí stanice
- vzdálené příkazy

Certifikace
• CE a CB schéma (standardy IEC 61851-1 a IEC 61851-22)
• EV a ZE ready
• EAC

Záruka
• 24 měsíců pro celou řadu EVlink
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Objednací čísla nabíjecích stanic
Samostatně stojící

Režim 3
Typ nabíjecí
stanice

Počet
nabíjecích
bodů

Typ zásuvky
Postříbřené kontakty

Výkon na zásuvku (fáze)

7,4 kW (1P - 32 A) 22 kW (3P - 32 A)
Připoj & nabíjej - bez čtečky RFID
1 (1)
2

T2

EVF2S7P02

EVF2S22P02

T2 s clonkami

EVF2S7P04

EVF2S22P04

T2

EVF2S7P22

EVF2S22P22

T2 s clonkami

EVF2S7P44

EVF2S22P44

T2

EVF2S7P02R

EVF2S22P02R

T2 s clonkami

EVF2S7P04R

EVF2S22P04R

T2

EVF2S7P22R

EVF2S22P22R

T2 s clonkami

EVF2S7P44R

EVF2S22P44R

Se čtečkou RFID (2)
1 (1)
2

(1)

Bez čtečky
RFID

Se čtečkou
RFID

(2)

Na pravé straně nabíjecí stanice.
Zahrnuje 10 RFID karet.

Režim 3/režim 2
Typ nabíjecí
stanice

Počet
nabíjecích
bodů

Typ zásuvky
Postříbřené kontakty

Výkon na zásuvku (fáze)

7,4 kW (1P - 32 A) 22 kW (3P - 32 A)
2,3 kW (1P - 10 A) 2,3 kW (1P - 10 A)
Připoj & nabíjej - bez čtečky RFID
1

T2 s clonkami
- TE

EVF2S7P4E

EVF2S22P4E

T2 s clonkami
- TE

EVF2S7P4ER

EVF2S22P4ER

Typ zásuvky
Postříbřené kontakty

Výkon na zásuvku (fáze)

Se čtečkou RFID (1)
1

(1)

Nástěnná montáž

Zahrnuje 10 RFID karet.

Režim 3
Typ nabíjecí
stanice

Počet
nabíjecích
bodů

7,4 kW (1P - 32 A) 22 kW (3P - 32 A)
Připoj & nabíjej - bez čtečky RFID
1 (1)
2

T2

EVW2S7P02

EVW2S22P02

T2 s clonkami

EVW2S7P04

EVW2S22P04

T2

EVW2S7P22

EVW2S22P22

T2 s krytkami

EVW2S7P44

EVW2S22P44

T2

EVW2S7P02R

EVW2S22P02R

T2 s clonkami

EVW2S7 P04R

EVW2S22P04R

T2

EVW2S7P22R

EVW2S22P22R

T2 s clonkami

EVW2S7P44R

EVW2S22P44R

Se čtečkou RFID (2)
1 (1)

Bez čtečky
RFID

Se čtečkou
RFID

2

(1)
(2)

www.se.com/cz

Na pravé straně nabíjecí stanice.
Zahrnuje 10 RFID karet.
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EVlink Parking
Objednací čísla příslušenství
Nástroj pro test
nabíjecích stanic AC
NOVÉ

Umožňuje provozní
kontrolu nabíjecích stanic
a nabíjecích kabelů.
Objednací číslo: EVA1SADS

Modem

Anténa pro EVlink Parking
3G/4G modem
NOVÉ

Modem je určen pro vnitřní
montáž - externí rozváděč
- základna pro samostatně
stojící montáž, s EVP1FKC
(montážní sada s DIN lištou)
3G/4G Modem
Objednací číslo: EVP3MM

Anténa musí být objednána
samostatně. Součástí
dodávky je Ethernet kabel
délky 1 m. Anténa je určena
pro montáž do základny
EVP2FBS samostatně stojící
(díra průměr 22 mm)
Objednací číslo: EVP2MP

Sada 10 RFID přístupových karet

Ochranný kryt

Pro stanice vybavené čtečkou RFID karet. Dodané přístupové
karty jsou prázdné a připravené k naprogramování jako
„uživatel“ nebo „administrátor“. List se samolepícími štítky
pro přístupové karty: 1 administrátor + 9 uživatelů.
Objednací číslo: EVP1BNS

Pro nástěnnou montáž nabíjecích stanic. Zablokuje přístup
uživatele k přívodním kabelům. Stupeň krytí: IK10
Objednací číslo: EVP1WPSC

Držák kabelu

Montážní sada s DIN lištou

EVlink kabel

Pro nástěnnou nebo samostatně stojící montáž nabíjecí
stanice EVlink Parking. (kompatibilní s EVF1•••••, EVW1•••••)
Umožňuje snadné uskladnění nabíjecích kabelů a zamezuje
jejich poškození.
Objednací číslo: EVP1PH

Pro použití se samostatně stojící nabíjecí stanicí ve funkci
rozvodnice. Kompatibilní pouze se samostatně stojící
nabíjecí stanicí (obj. č. EVF2) a základnou (obj. č. EVP2FBS).
Objednací číslo: EVP1FKC

Kabel pro připojení
elektromobilu k nabíjecí
stanici.

Viz str. 41
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Viz str. 46
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Objednací čísla náhradních dílů
Základna

Rozváděč

1

Start

2

Start

3

4

5

1

Stop

2

Stop

3

O
PELIGR

CAUT

DANGER

ION

HRB59000-01

DANGER

СТЬ

ОПАСНО
GEFAHR
LO

PERICO

Základna pro samostatně
stojící montáž.
Objednací číslo: EVP2FBS
Str. 41

Nástěnná montáž.
Objednací číslo: EVP1WBS

Kryt

1

Start

2

Start

3

4

5

1

Stop

2

Stop

3

Samostatně stojící montáž.
Objednací číslo: EVP2FCG
1

Nástěnná montáž.
Objednací číslo: EVP2WCG

Parametry
7,4 kW 1XT2
7,4 kW 1XT2 RFID
7,4 kW 1XT2S
7,4 kW 1XT2S RFID
7,4 kW 2XT2
7,4 kW 2XT2 RFID
7,4 kW 2XT2S
7,4 kW 2XT2S RFID
7,4 kW T2S-TE
7,4 kW T2S-TE RFID
7,4 kW T2-TF
7,4 kW T2-TF RFID
22 kW 1XT2
22 kW 1XT2 RFID
22 kW 1XT2S
22 kW 1XT2S RFID
22 kW 2XT2
22 kW 2XT2 RFID
22 kW 2XT2S
22 kW 2XT2S RFID
22 kW T2-TF
22 kW T2-TF RFID
22 kW T2S-TE
22 kW T2S-TE RFID

Objednací číslo
EVP2PE702
EVP2PE702R
EVP2PE704
EVP2PE704R
EVP2PE722
EVP2PE722R
EVP2PE744
EVP2PE744R
EVP2PE74E
EVP2PE74ER
EVP2PE72F
EVP2PE72FR
EVP2PE2202
EVP2PE2202R
EVP2PE2204
EVP2PE2204R
EVP2PE2222
EVP2PE2222R
EVP2PE2244
EVP2PE2244R
EVP2PE222F
EVP2PE222FR
EVP2PE224E
EVP2PE224ER

Start

2

Start

3

4

5

1

Stop

2

Stop

3

Zásuvky

Zelená zásuvka T2.
Objednací číslo: EVP1PSS2
Zelená zásuvka T2 s clonkou.
Objednací číslo: EVP1PSS4

www.se.com/cz

Zelená zásuvka TE.
Objednací číslo: EVP1PSSE
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EVlink Parking
Praktické informace
Obsah - instalace jednou osobou
Pro montáž a instalaci samostatně stojící nebo nástěnné nabíjecí stanice je nutná pouze jedna
osoba. Dodávka sestává ze 3 balení z nichž každé váží do 20 kg.

Obsah balení a hmotnosti
Samostatně stojící nabíjecí stanice

Nabíjecí stanice pro nástěnnou montáž

1

3

1

2

2

1

1

Kryt nabíjecí stanice

2

Skříň

3

Základna
pro nástěnnou montáž
Základna
pro samostatně stojící
montáž

Start

2

Start

3

4

5

1

1

Stop

2

Stop

3

RO

PELIG
ER

CAU
TTIO

DANG

N
ER
DANG

Start

HRB59000-01

1

2

RO

PELIG

ОПАС

Start

ER

CAU
CA
TIO

DANG

НОСТ

4

Ь

HR
GEFA

3

ER
DANG

HRB59000-01

N

OLO

PERIC
4

Ь

НОСТ

ОПАС

5

HR
GEFA
OLO

PERIC

1

Stop

2

Stop

3

4
Typ nabíjecí stanice

Samostatně
stojící montáž

Nástěnná
montáž

Položka

Hmotnost

Složení

Hmotnost

1

Kryt

17 kg

8 kg

2

Skříň

20 kg

20 kg

3

Základna pro nástěnnou montáž

-

4

Základna pro samostatně stojící montáž

13 kg

5 kg
-

Rozměry (mm)
Samostatně stojící nabíjecí stanice

u 1500 mm

u 1500 mm

Doplňující informace

500 mm

Technická dokumentace Jazyk
Instalační příručka

413 mm

EVlink Parking:
Schéma zapojení

220 mm

NHA47410_EN_FR

DE / RU

NHA47410_DE_RU

IT / ES

NHA47410_IT_ES

NO / SV

QGH34417

ES / DE /
IT / RU /
EN / FR

NHA81498

Příručka uvedení
EN
do provozu EVlink Parking

DOCA0060EN

Pro stažení výše uvedených dokumentů zadejte
do pole hledání na www.se.com/cz.

Nástěnná montáž nabíjecí stanice

u 1500 mm

Objednací číslo

EN / FR

u 1500 mm

900...1300 mm
413 mm

40

256 mm
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Praktické informace
Doporučené ochrany na nabíjecí bod
Elektrické ochrany - Specifikace / Doporučení
Výkonové přístroje
1P - T2 zásuvka
Jmenovitý výkon - Proud
Ochrany
Jistič (nadproudová ochrana)(1)
Proudový chránič RCD(1)
Vypínací spoušť

s iC60

3P T2 zásuvka

7,4 kW - 32 A

22 kW - 32 A

40 A char. C
30 mA B typ pro EV (2): A9Z51240
30 mA B-SI typ (2): A9Z61240
A9A26969 (3)

40 A char. C
30 mA B typ pro EV: A9Z51440
30 mA B-SI typ: A9Z61440
A9A26969 (3)

1P+N domovní
zásuvka
2,3 kW - 10 A

1P+N ovládací
obvod
100 W max.

16 A char. C
30 mA A-SI typ

10 A char. C
30 mA A-SI typ

A9A26969 (3)

-

Dostupnost můžete prověřit na místním zastoupení Schneider Electric.
V souladu s elektroinstalační normou ČSN 33 2000-7-722:2016.
(3)
Nutné pro splnění požadavků EV Ready.
(1)
(2)

Snadná instalace na DIN lištu s montážní sadou (obj.č. EVP1FKC)
kompatibilní s nabíjecí stanicí pro samostatně stojící montáž (obj. č. EVF2)
a základnou pro samostatně stojící montáž EVP2FBS
Díky modulární základně pro samostatně stojící montáž může elektroinstalatér provést
přípravu propojení ochran mimo místo instalace. Toto příslušenství umožňuje napájet
nabíjecí stanici jedním silovým kabelem, také pro nabíjecí stanici s dvěma zásuvkami.

Krok 1:

Krok 2:

Montáž, instalace a propojení
ochran na DIN liště.

Instalace DIN lišty s ochranami
do základny pro samostatně
stojící montáž.

Krok 3:

Krok 4:

Dokončení zapojení.

Instalace předzapojené
základny do nabíjecí stanice.

EcoStruxureTM
Facility Expert
Zaregistrujte vaši
nabíjecí stanici
a zlepšete efektivitu
údržby s EcoStruxureTM
Facility Expert.
• EcoStruxureTM Facility
Expert je jednoduchý,
cloud-based nástroj,
který vám pomůže
uspořádat záznamy
o údržbě, sledovat
preventivní údržbu,
zpřístupnit historické
záznamy, vytvořit
zprávy, a integrovat
vzdálené alarmy
z vašich zařízení.
• EcoStruxureTM Facility
Expert vám pomůže
optimalizovat činnosti
údržby. Stáhněte si
zdarma na vaše PC
nebo váš chytrý telefon
nebo tablet z Apple
App Store nebo Google
Play
• Budete připraveni
načíst QR kód pomocí
čtečky EcoStruxureTM
Facility Expert.

Co je uvnitř EVlink Parking nabíjecí stanice
Naskenujte
QR kód

www.se.com/cz
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EVlink Fast Charge
Stručně
24 kW - 1 zásuvka / jeden vývod
24 kW - 2 nebo 3 zásuvky / více vývodů
24 kW nabíjecí stanice je schopna nabít elektromobil za méně než
1 hodinu. Řada pokrývá širokou nabídku produktů:
• 1 zásuvka, CHAdeMO nebo CCS Combo 2
• 2 zásuvky, CHAdeMO + CCS Combo 2
• 3 zásuvky, CHAdeMO + CCS Combo 2 + AC typ 2
(přední zásuvka s krytkami, pro AC nabíjení)
Komunikace s duálním modem pro supervizi - samostatný provoz
a údržba.

Instalace
• Vnitřní a venkovní
• Nástěnná montáž, samostatně stojící montáž s dodatečným sloupkem
• Instalace za méně než 2 hodiny (pokud je napájecí kabel již instalován)

Údržba
• Snížená údržba, není nutné vyměňovat vzduchové filtry a robustní (IP54,
IK10) pro optimalizaci provozu

EVlink Fast Charge je navržena pro rychlé nabíjení
elektromobilů: 80 % kapacity baterie je nabito za méně
než 1 hodinu

Použití

24 kW - 1 zásuvka / jeden vývod
Nabíjecí stanice jsou ideálním řešením pro prodejce aut, servisní centra,
pro užitková vozidla nebo vozové parky.
Naskenujte
QR kód
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24 kW - 2 nebo 3 zásuvky / více vývodů
Nabíjecí stanice jsou ideálním řešením pro obchodní centra, restaurace,
parkoviště nebo pro jakékoli komerční budovy.

www.se.com/cz

Vlastnosti
Mechanické parametry a parametry prostředí
• Stupeň krytí: IP54 (kromě kabelů)
• Stupeň mechanické ochrany: IK10
• Provozní teplota: -25 až 50 °C
• Skladovací teplota: -20 až 45 °C
• Provozní nadmořská výška: 2000 m max.
• Relativní vlhkost: 10 až 95 %

Síťové napájecí napětí a režim nabíjení
EVD1S24T0H

EVD1S24T0H + EVP1DB1LG

EVD1S24THB

EVD1S24THB + EVP1DB2LG

• Napájení: 380 - 480 V, 3P + N + PE, 50 – 60 Hz
• Jmenovitý napájecí proud: 37 A
DC proud nabíjecí stanice
• Nabíjení v režimu 4 (IEC 61851-23)
• Nabíjecí výkon: 24 kW
• Nabíjecí napětí/proud: 150 až 530 V DC / 1,5 až 65 A s CHAdeMO, CCS
Combo 2 zásuvkami
• Ochrany proti zkratu a přetížení; proudový chránič RCD na DC výstupu;
ochrana proti přehřátí, regulovaná teplota
• Délka kabelu: 3,25 m
AC proud nabíjecí stanice
• Nabíjení v režimu 3 (IEC 61851-22)
• Nabíjecí výkon: 22 kW
• Ochrany proti zkratu a přetížení; ochrana proti přehřátí, regulovaná teplota
• Nabíjecí napětí/proud: 400 V ± 10% AC, 3P + N + PE, 32 A max.,
s přední zásuvkou AC typ 2

Komunikace
• Wireless 3G modem
• OCPP 1.6 LAN/TCP IP protokol
• LAN/TCP IP protokol

Uživatelské rozhraní
• 7" dotyková obrazovka
• Čtečka RFID karet

Rozměry (skříň bez zásuvky / kabel)
• Nástěnná montáž (VxDxŠ): 860 x 507 x 250 mm
• Podstavec pro jeden vývod (VxDxŠ): 1533 x 536 x 336 mm
• Podstavec pro dva vývody (VxDxŠ): 1835 x 536 x 336 mm
EVD1S24THB2

EVD1S24THB2 + EVP1DB2LG

Objednací čísla nabíjecích stanic
Shoda se standardy
• EN 61851 Ed. 2
• EN 61000-6-2 - 12/2015
• EN 61000-6-4 - 2017 + A1: 2011
• EMC pro průmyslové prostředí Třída A

Vlastnosti

www.se.com/cz

EVlink DC Fast Charge
Zásuvky
Výkon
24 kW DC

Objednací číslo

Hmotnost (kg)

CHAdeMO

EVD1S24TOH

66

CCS Combo 2

EVD1S24TOB

66

CHAdeMO + CCS Combo 2

EVD1S24THB

85

EVD1S24THB2

85

24 kW DC/22 kW AC CHAdeMO + CCS Combo 2 + AC typ 2
Sloupky
Pro EVlink DC Fast Charge

Objednací číslo

Hmotnost (kg)

Pro EVD1S24T0H, EVD1S24T0B

EVP1DB1LG

51

Pro EVD1S24T0HB, EVD1S24T0HB2

EVP1DB2LG

53
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EVlink testování nabíjecích stanic AC
Stručně
Nástroj pro vyškolené elektrikáře

Tento nástroj umožňuje zkontrolovat správnou funkci nabíjecí stanice:
• EVlink Wallbox
• EVlink Smart Wallbox
• EVlink Parking
• EVlink City
• Jakoukoliv nabíjecí stanicí vyhovující IEC 62851-1, simulováním nabíjení
vozidla

Lehké k přenášení

Reference: EVA1SADS

• Váha přibližně 795 g

Kompatibilita
• Podporuje jakýkoli kabel vybavený konektorem T2
• Jednofázové nebo třífázové nabíjení střídavým proudem
• Kabel je možno objednat samostatně; viz str. 46

Signalizace napájení
pro fáze L1, L2, L3

Měřicí vstupy pro ochranný
vodič PE, neutral. vodič N
a fázové vodiče L1, L2, L3

Domovní
zásuvka

Přepínač stavu vozidla

Typ 2
zástrčka

Přepínač jmenovitých proudů
nabíjecího kabelu
Měřicí bod pro pilotní vodič CP

Jednoduchá obsluha…
Jakmile je testovací zařízení připojeno k nabíjecí stanici, je pomocí
otočného přepínače zahájeno nabíjení. Pár minut je vše, co je potřeba
pro kontrolu správné funkce nabíjecí stanice.

... a autonomní

Přívod energie pomocí nabíjecích kabelů. Žádná vnitřní baterie, tedy
neomezený čas pro servisní operace a pro váš klid.

Možné kontroly a měření

a. Kontrola přítomnosti napětí ve všech fázích.
b.	Měří napětí mezi fázemi, mezi fází a neutrálním vodičem,
mezi neutrálním vodičem a ochranným uzemněním vodiče.
c. Kontrola nepřerušení uzemnění.
d.	Kontrola proudového chrániče nabíjecí stanice.
e. Kontrola napětí mezi pilotním vodičem CP a zemí.
f. Kontrola řídicích signálů přenášených v pilotním vodiči CP.
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Vlastnosti
Parametry napájecí sítě
• Simulátor je napájen z nabíjecího kabelu
• Frekvence sítě: 50 Hz
• Uzemňovací soustava: TT nebo TN (nepoužívejte IT)
• Napětí: 400 V~ pro konektor typ 2
• Spotřeba: testovací spotřeba max. 2,9 kVA (ne pro trvalý provoz!)

Mechanické parametry a parametry prostředí
• Stupeň krytí (podle IEC 60529): IP20
• Rozměry (VxDxH): 105 x 750 x 62 mm (kompletní s konektorem)
• Hmotnost: přibližně 795 g
• Konektor: typ 2 vstup • IEC 62196 typ 2-II • U: 400V3fáz.~ • Frek.: 50 Hz
• Teplota pro uskladnění: -25 až 50 °C
• Provozní teplota: -10 až 45 °C
• Nebezpečí mechanického poškození testovacího nástroje při pádu
při teplotě pod -2 °C
• Relativní vlhkost (RH): <80 % bez kondenzace

Příslušenství a dokumentace
• Návod k použití
• Detailní uživatelský manuál (ke stažení z Webu)

Certifikáty
• Testovací nástroj pro nabíjecí stanice AC vyhovuje normám IEC 61010-1
a IEC 61851-1

Doporučené měřicí přístroje pro další testy
• Operace b, c, d, e, f, vyžadují použití měřicích zařízení (multimetr, tester
přerušení zemního spojení, osciloskop), které nejsou součástí dodávky
s EVlink testovacím nástrojem
• Pro pozorování signálů během během simulačního testu elektromobilu
(signály v souladu s normou IEC 61851).

www.se.com/cz
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EVlink kabel
Vlastnosti
EVlink kabel pro nabíjecí stanice:
Mobilita na dosah ruky
Vlastnosti
• Délka kabelu: 5, 7 a 10 m
• Max. proud: 32 A
• Pracovní teplota: -30 až 50 °C
• Stupeň krytí: IP44

Dva dobré důvody pro druhý EVlink kabel
v elektromobilu

Typ 2 (T2)

Typ 1 (T1)

1

2

Možnost využití
veřejných nabíjecích
stanic pro nabíjení
elektromobilu: EVlink
kabel je vhodný
pro veřejné nabíjecí
stanice a umožňuje
rychlé nabíjení
s vysokým stupněm
ochrany.

• Testovaný a certifikovaný výrobek:
Certifikované laboratoře CB třetích stran
(LCIE). V souladu s platnými standardy
IEC 62196.
• Vysoká ochrana, rychlé nabíjení (Režim
připojení 3)
• Vysoká pevnost a odolnost kabelu

Zajištění nouzového
řešení.
Např.: poškozený nebo
ztracený nabíjecí kabel...
pomoc jinému řidiči
elektromobilu.

Jaký EVlink kabel
je vhodný pro váš elektromobil?
Zásuvka
nabíjecí
stanice

Zásuvka elektromobilu

Typ 1

Typ 2

Typ 2

nebo

Objednací číslo

Počet fází
1

T1

T2

46

T2

T2

Max. nabíjecí výkon (kW)
3

3,7

7,4

11

Délka kabelu
22

(m)

EVP1CNS32121

5

EVP1CNL32121

7

EVP1CNX32121

10

EVP1CNS32122

5

EVP1CNL32122

7

EVP1CNX32122

10

EVP1CNS32322

5

EVP1CNL32322

7

EVP1CNX32322

10

www.se.com/cz
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Řízení energie nabíjecích stanic
EVlink energy management

Řízení energie nabíjecích stanic

EVlink Load Management System
EVlink LMS Load Management System
pro EVlink Smart Wallbox, EVlink Parking a EVlink DC Fast Charge
Systém EVlink Load Management System (EVlink LMS) umožňuje
monitorovat, řídit a maximalizovat nabíjení EV na základě dostupné energie
v budově v reálném čase.
Zajišťuje respektování omezení nákladů a energetické účinnosti sady
nabíjecích stanic řízením jejich provozu. Regulátor spouští svůj řídicí
program podle zvolených parametrů a dat přijatých z nabíjecích stanic.

Systém EVlink Load Management
získal prestižní ocenění
„Solar impulse Efficient Solution“

Zjistěte více
zde

Charakteristiky
• PLC typ: Magelis iPC lloT Edge Box Core
• Operační systém: Linux Yocto
• Napájecí napětí: 12 ... 24 V DC
• Náběhový proud: 0,43 A
• Spotřeba: 16 W
• Rozměry: 150 x 46 x 157 mm
• Třída ochrany: IP40
• Soulad se směrnicemi:
- 2014/30/EU (elektromagnetická kompatibilita)
- 2014/35/EU (elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích
napětí)
- Třída A EN 55022 (elektromagnetická kompatibilita, emise vedením
a vyzařováním)
• Připojení: 2 x USB 2.0, 1 x HDMI, 2 x Ethernet (10/100/1000 Mb/s),
1 x COM RS-232 (výchozí), RS-232/422/485 (neizolovaný), 1 uzemnění,
1 x GPIO, 1 napájecí konektor 24 V DC

Funkce
• Vypočítá výkon přidělený nabíjecím stanicím
• Zajišťuje centralizaci a dostupnost dat pro každou stanici

Připojení k nabíjecím stanicím
• Přímo do ethernetové sítě LAN pomocí switch
Aktuální relace nabíjení

Připojení k externí síti
• Přímo do ethernetové sítě LAN nebo vzdáleně přes 3G nebo 4G modem
• Komunikace OCPP 1.6 JSON (možný upgrade na OCPP 2.0)

Uživatelské rozhraní

Historie nabíjení elektromobilů

EVlink LMS poskytuje přístup k ergonomickému a intuitivnímu
uživatelskému rozhraní (webový server) umožňující:
• vzdálené spuštění / zastavení relace nabíjení
• reset nebo restart nabíjecí stanice
• vizualizace palubní desky indikující v reálném čase stav každé nabíjecí stanice
• správu karet (místní seznamy karet pro import nebo export) a uživatelských
práv
• informace o přístupech a stažení historie o nabíjení pomocí nabíjecí
stanice, přístupovými kartami nebo agregované pro infrastrukturu
• konzultace a stažení údajů o údržbě.

Stáhněte si aktuální verzi
EVlink Load
Management System
software, stačí načíst
QR kód:
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Objednací čísla LMS

Objednací čísla

(2)

EVlink LMS
se statickým módem

EVlink LMS
s dynamickým & statickým módem

(dynamická správa zátěže s aktuální
žádanou STATICKOU hodnotou )

(dynamická správa zátěže s aktuální žádanou DYNAMICKOU hodnotou
nebo aktuální žádanou STATICKOU hodnotou)

NOVÉ

HMIBSCEA53D1ESS

HMIBSCEA53D1ESM HMIBSCEA53D1EDB HMIBSCEA53D1EDS HMIBSCEA53D1EDM HMIBSCEA53D1EDL

HMIBSCEA53D1EML

15

50

5

15

50

100

1000 (1)

10

2

2

10

20

200

3

2

2

3

3

4

Funkce

Kapacita

Počet nabíjecích
stanic EVlink

Řízení
napájení

Dynamický, s aktuální
žádanou STATICKOU
hodnotou
Dynamický, s aktuální
žádanou
DYNAMICKOU
hodnotou
Doba použití

Vícezónové Maximální počet zón 1
Maximální počet
úrovní zón

1

Další zátěže Informace
o spotřebě z jiných
zdrojů
Správa
karet

Karta VIP
privilegovaného
uživatele

Správa
stanic

VIP privilegované
nabíjecí stanice

(1)
(2)

Prostřednictvím správy až 9 slave systémů EVlink Load Management.
Pro upgrade ze současného typu (objednacího čísla) na vyšší, nás kontaktujte.

Funkce prováděné všemi typy řídicích jednotek řady EVlink LMS
Správa přístupu

Uvedení do provozu

Provoz

Konektivita

Přidání, úprava, odstranění
a supervize pro přístupové karty

Uvedení všech nabíjecích stanic
do provozu přímo z EVlink LMS

Supervize pomocí palubní desky
v reálném čase a vzdálené akce
na nabíjecích stanicích

Připojení k CPO supervizi
(OCPP 1.6 JSON)

Uložit a obnovit zadanou
konfiguraci

Export dat z nabíjení

Připojení k supervizi EcoStruxure
(webové služby) (1)

Export zpráv o údržbě

Volitelně: 3G / 4G modem

Uvedení do provozu
ethernetovým kabelem
(1)

Může vyžadovat speciální vývoj

Rozměry

Zadní pohled
1

2

3

6
1 - USB1 (USB 2.0)
2 - HDMI port
3 - ETH1 (10/100/1000 Mbits/s)
4 - COM port RS-232/422/485
5 - PIN pro zemní připojení

www.se.com/cz

4

5

7

8

6 - USB2 (USB 2.0)
7 - GPIO
8 - Napájecí konektor DC
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EVlink Load Management System
Výhody
Zjednodušená, decentralizovaná a flexibilní
instalační architektura

Více funkcí pro efektivní provoz
a bezproblémovou údržbu

• Systém LMS Load Management System
umožňuje řídit a spravovat až 100 nabíjecích
stanic z jednoho řídicího a ovládacího panelu
uživatelského rozhraní

• Integruje do jednoho produktu místní správu
nad nabíjecími stanicemi a jejich řízení spotřeby

• Díky decentralizované a flexibilní architektuře,
která maximalizuje kontinuitu služeb, nabízí
možnost spravovat až 1 000 nabíjecích stanic
s architekturou master / slave, s dohledem
a řízením v jednom ovládacím panelu
uživatelského rozhraní pro celý systém

• Maximalizuje kontinuitu služeb a poskytuje nejvyšší
možnosti nabíjení EV v reálném čase

• Je k dispozici v různých verzích
pro přizpůsobení konkrétním potřebám
zákazníků, pro méně než 5 nabíjecích stanic,
až do 1000
• Umožňuje spravovat několik parkovacích
zón, každá z nich s vlastním měřením výkonu
pro dynamickou správu zátěže a to vše
z jednoho řídicího systému
• Je škálovatelný a umožňuje snadný upgrade
z aktuálního modelu na sofistikovanější, pokud
se budou zvyšovat požadavky na nabíjení EV
zákazníka
• Funguje s otevřenými protokoly
(OCPP 1.6 JSON) usnadňujícími integraci
do jiných systémů
• Umožňuje provedení instalací v souladu se
standardy „EV / ZE Ready“
• Je k dispozici u většiny distributorů.

Navrženo pro snadnou instalaci a uvedení
do provozu

• Obsahuje intuitivní rozhraní řídicího panelu
pro správu a ovládání instalace

• Rovnoměrně rozděluje elektrickou energii
mezi všechna elektrická vozidla a zároveň
maximalizuje energii dodávanou nabíjecím
stanicím a počet vozidel, která se nabíjejí
současně
• Poskytuje časové tarify time-of-use, které omezují
nabíjení EV, pokud je cena elektřiny vysoká,
a maximalizují ji, když je nízká (v závislosti
na vybraném modelu)
• Ujišťuje řidiče elektrického vozidla o jeho nabíjení
(nabíjení je aktivní před jeho opuštěním - nové
vozidlo se vždy aktivně nabíjí, pokud je připojeno),
prioritně, i přesto že veškerá dostupná energie je
již distribuována jiným vozidlům, které jsou zde
delší dobu.
• Umožňuje správu uživatelských karet, aniž by se
musel přihlašovat k systému doplňkového dohledu
• Umožňuje definovat prioritní (VIP) uživatelské karty
nebo nabíjecí stanice, které nebudou omezovány,
nebo jen v nezbytně nutných případech, aby byla
zajištěna kontinuita napájení budovy (v závislosti
na vybraném modelu)
• Zaznamenává všechna historická data týkající se
transakcí nabíjení EV za účelem analýzy, alokace
nákladů nebo fakturace

• Ochranné a ovládací komponenty, které mají
být nainstalovány do panelu Prisma nebo
ekvivalentního zařízení

• Negeneruje žádné náklady na odběr (pokud
jsou potřebné služby operátora nabíjecího bodu,
EVlink LMS je kompatibilní s CPO backendem
(OCPP 1.6 JSON protokol)

• Webový server obsahuje konfiguračního
asistenta, který provede instalačního technika
jednotlivými kroky konfigurace systému

• Nabízí možnosti integrace do systému pro správu
budov (BMS) prostřednictvím webové služby
(může vyžadovat doprogramování)

• Automatické skenování a konfigurace
nabíjecích stanic, vše paralelně pro úsporu
času

• Nabízí záruku významného mezinárodního
výrobce a světového lídra v oblasti eMobility.

• Snadná aktualizace firmwaru, přičemž
nejnovější vydání firmwaru je k dispozici
na se.com.
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Provoz
Příklad popisu pro ilustraci provozu redukce a uvolnění zatížení
• EVlink LMS
řídí EV nabíjecí
infrastrukturu
• Umožňuje omezit
okamžitý výkon
odebíraný celým
seskupením
připojených
elektrických vozidel
a řídí energii
přidělenou každému
z nich
• V reálném čase
převádí žádanou
hodnotu do každé
nabíjecí stanice,
která ji předává
připojeným vozidlům
• Při překročení
požadované
hodnoty se na všech
nabíjecích bodech
stejným způsobem
sníží energie (př.
o 51 % pro 17 kW
dostupného výkonu)

Dostupný
výkon budovy
pro nabíjení EV.

Dodaný nabíjecí výkon

Popis

22 kW

33,1 kW

11,1 kW

100%

100%

Dodává se max. dostupná energie.

50%

50%
0%

0%
Nominální 3,7 kW
výkony

3,7 kW

3,7 kW

22 kW
100%

17 kW

51% - 11,2 kW
50%

100%

Energie bude dodána podle stejného
procenta, v tomto příkladu: 51 %.
Detaily
17 kW / 33,1 kW = 51%.

51% 3 x 1,9 kW
50%
0%

0%
Nominální 3,7 kW
výkony

3,7 kW

3,7 kW

22 kW

12 kW

100%

50%

100%

• Omezení výkonu
se týká pouze fází,
u kterých je to nutné.

35% 7,8 kW

50%

3 x 1,4 kW

0%

0%
Nominální
výkony

3,7 kW

3,7 kW 3,7 kW

22 kW

7,5 kW

100%

50%

50%

2 x 1,4 kW

Switched off

100%

21% - 4,7 kW
0%

0%
Nominální 3,7 kW
výkony

3,7 kW 3,7 kW

22 kW

Při dosažení minimální požadované hodnoty
nabíjecího bodu bude aktuální úroveň
udržována tak, aby se EV i nadále nabíjelo.
Detaily
Min. proud pro nabíjení EV (podle IEC 61851)
= 6 A, což představuje 1,4 kW 3,7 kW nabíjecí
stanice.
12 - (3 x 1,4 kW) = 7,8 kW, které poskytuje 22 kW
nabíjecí stanice.

Pokud není dostatek energie pro napájení
všech nabíjecích stanic, spustí se vypínání
nabíjecího bodu podle pravidel uvolňování
zatížení.
Detaily
Při 6 A (1,4 kW) na aktivní nabíjecí stanici
(minimální proud podle IEC 61851) je 7,5 kW
nabíjecího výkonu respektováno vypnutím 1
nabíjecí stanice.
7,5 - (2 x 1,4 kW) = 4,7 kW, které poskytuje
22 kW nabíjecí stanice.

Princip vyrovnávání zátěže mezi vozidly
Při spuštění odlehčení zátěže umožňuje algoritmus distribuovat dostupnou energii podle 2 strategií
(v závislosti na nastavení):
• Na základě již spotřebované energie: systém přeruší nabíjení vozidel, která od začátku
nabíjení získala nejvyšší množství kWh, a zvýhodňuje tak nová vozidla.
• Na základě doby připojení: systém přeruší nabíjení vozidlům s nejdelší dobou nabíjení.
Zvýhodněna jsou ta vozidla, která dorazila poslední.
V obou případech systém zkontroluje a aktualizuje situaci každých 15 minut.
www.se.com/cz
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Řízení energie nabíjecích stanic

Typické architektury správy zatížení
Statická správa energie: správa zátěže na pevnou žádanou hodnotu
Jedna zóna

EVlink LMS
Až 5 stanic: obj. č. HMIBSCEA53EDB
Až 15 stanic: obj. č. HMIBSCEA53D1ESS
Až 50 stanic: obj. č. HMIBSCEA53D1ESM

Rozváděč EV

Switch
obj. č. TCSESU083FN0
nebo TCSESU053FN0

Chcete-li si vybrat
správné objednací
číslo produktu EVlink
LMS na základě
všech dostupných
funkcí, podívejte se
do tabulky výběru
na stránce 51.

Zóna 1
Pevná požadovaná hodnota
proudu podle dostupného
výkonu rozváděče

Vedení
Ethernet
kat.6
Silové vedení

Více zón (více rozváděčů)
EVlink LMS
Od 1 do 5 stanic celkově, v max. 2 zónách: obj. č. HMIBSCEA53D1EDB
Od 1 do 15 stanic celkově, v 1 zóně: obj. č. HMIBSCEA53D1ESS
Od 1 do 15 stanic celkově, v max. 2 zónách: obj. č. HMIBSCEA53D1EDS
Od 1 do 50 stanic celkově, v max. 10 zónách: obj. č. HMIBSCEA53D1ESM
Switch

Switch
Zóna 2
Pevná požadovaná hodnota proudu
podle dostupného výkonu rozváděče

Zóna 1
Pevná požadovaná hodnota proudu
podle dostupného výkonu rozváděče
Rozváděč EV
Zóna 1

Rozváděč EV
Zóna 2

Vedení
Ethernet
kat.6

Vedení
Ethernet
kat.6
Silové vedení

Silové vedení

Dynamická správa zátěže z dynamické aktuální žádané hodnoty
Vícezónové (1)
Hlavní
rozváděč

Měřič
výkonu

Zóna 0
Dynamická požadovaná hodnota
proudu vypočtená podle celkové
spotřeby budovy v reálném čase

Vedení
Ethernet
kat.6

Rozváděč EV

EVlink LMS
Až 5 stanic v max. 2 zónách: obj. č. HMIBSCEA53D1EDB
Až 15 stanic v max. 2 zónách: obj. č. HMIBSCEA53D1EDS
Až 50 stanic v max. 10 zónách: obj. č. HMIBSCEA53D1EDM
Až 100 stanic v max. 20 zónách: obj. č. HMIBSCEA53D1EDL
Switch
Zóna 1
Pevná požadovaná hodnota proudu
podle dostupného výkonu rozváděče

Silové vedení

Do dalších rozváděčů nebo jiných zátěží
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Více zón (1)

Hlavní
rozváděč

Měřič
výkonu

Zóna 0
Dynamická požadovaná hodnota
proudu vypočtená podle celkové
spotřeby budovy v reálném čase

EVlink LMS
obj. č. HMIBSCEA53D1EDM nebo HMIBSCEA53D1EDL
Zóna 1
Pevná požadovaná hodnota proudu
podle dostupného výkonu rozváděče

Switch
Rozváděč EV
Zóna 1

Do dalších rozváděčů
nebo jiných zátěží

Zóna 2
Pevná požadovaná hodnota proudu
podle dostupného výkonu rozváděče

Rozváděč EV
Zóna 2

EVlink LMS
obj. č. HMIBSCEA53D1EDM nebo HMIBSCEA53D1EDL

Zóna 0
Dynamická požadovaná hodnota proudu
vypočtená podle celkové spotřeby
budovy v reálném čase

Hlavní
rozváděč

Měřič
výkonu

Switch
Rozváděč EV
Zóna 1

Zóna 1
Dynamická požadovaná hodnota
vypočtená podle spotřeby ostatních zátěží
napájených z rozváděče

Měřič výkonu

Brána

Osvětlení

Rozváděč EV
Zóna 2

Větrání

Zóna 2
Dynamická požadovaná hodnota vypočtená
podle spotřeby ostatních zátěží napájených
z rozváděče
Měřič výkonu

Brána

Do dalších rozváděčů
nebo jiných zátěží

Výtah
(1)

Ne více než 3 zóny. Jinak je nutná architektura EVlink LMS Master / Slave (viz další stránka).

www.se.com/cz
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Řízení energie nabíjecích stanic

Typické architektury správy zátěže
EVlink LMS Master/Slave architektura
Pro více než 100 nabíjecích stanic s dynamickou nebo statickou správou zátěže
• Jednotka EVlink LMS Master může sama
spravovat až 9 EVlink LMS Slave a až 100
nabíjecích stanic. Celkový počet spravovaných
nabíjecích stanic proto může být až 1000,
rozdělených až do 200 elektrických zón
• Správa zátěže je implementována pro celý
rozsah systému a její dohled a řízení je
agregováno do jediného řídicího panelu
uživatelského rozhraní pro celý systém.

• EVlink LMS Master může spravovat jakoukoli
referenci jako slave. Ty se volí na základě počtu
stanic, které mají být řízeny prvkem slave
• EVlink LMS Master obsahuje specifického
konfiguračního asistenta, který usnadní celou
konfiguraci systému.

EVlink LMS Master
obj. č. HMIBSC53EAD1EML

Zóna 0
Dynamická požadovaná hodnota proudu
vypočtená podle celkové spotřeby
budovy v reálném čase
Hlavní
rozváděč

Měřič
výkonu

Switch
Rozváděč EV
Zóna 1
Až 100 EVlink nabíjecích stanic
Měřič výkonu

Brána

Jiné zátěže

EVlink LMS Slave 1
Rozváděč EV
Zóna 2

Do dalších
dělených
rozváděčů
nebo jiných
zátěží

Switch
Do EVlink LMS Slave 1

Měřič výkonu

Až 100 EVlink nabíjecích stanic

Brána

Jiné zátěže

EVlink LMS Slave n… až 9
Rozváděč EV
Zóna 2

Switch
Do EVlink LMS Slave n
Až 100 EVlink nabíjecích stanic

Měřič výkonu Brána

Jiné zátěže

56

www.se.com/cz

Možné topologie IT sítě
Hvězdicová typologie
Rozváděč EV

EVlink LMS

Switch (1)
obj.č. TCSESU083FN0 nebo TCSESU053FN0

Vedení
Ethernet
kat. 6

Silové vedení

Kruhová typologie
EVlink LMS
Rozváděč EV

Řiditelný switch (1)
obj. č. TCSESL043F23F0

Vedení
Ethernet
kat. 6

Silové vedení

Topologie Daisy chain (2)
Rozváděč EV

Switch (1)
EVlink LMS obj. č. TCSESU083FN0 nebo TCSESU053FN0

Vedení Ethernet kat. 6

Silové vedení

(1)
(2)

Poskytuje 3 dostupné porty na switchi pro počítač (nastavení a údržba), modem, síť zákazníka atd.
Tato topologie nezajišťuje optimální kontinuitu služeb.

www.se.com/cz
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Řešení měření
Samostatné měřiče s externími transformátory proudu
Měření výkonu PowerLogic
Objednací číslo

METSEPM5320

Komunikace

1 Ethernetový port

Třída přesnosti

0.5 S

Rozměry

96 x 96 x 72 mm (VxŠxH)

Spotřeba

130 mA / 24 V DC - 65 mA / PoE 48 V DC

K doplnění (není součástí dodávky)
• uzavřený proudový transformátor
• odpojovací zařízení
• zkratovací blok

METSEPM5320

Elektroměry iEM

A9MEM3255

A9MEM3555

Objednací číslo

A9MEM3255

A9MEM3555

Rozdělení nákladů

MID třída C

-

Komunikace

Modbus

Modbus

Třída přesnosti

0.5 S s TI 5 A,
1 s TI 1 A

0.5 S

Šířka

5 x 18 mm moduly

5 x 18 mm moduly

K doplnění (není součástí uzavřený proudový
dodávky)
transformátor

Rogowského
proudový
transformátor

odpojovací zařízení
zkratovací blok
brána Ethernet Link 150

Brána Modbus – Ethernet Link 150
Objednací číslo

EGX150

Ethernetová komunikace 2 ethernetové porty typu 10/100 Base TX
protokol: HTTP, Modbus TCP/IP, FTP, SNMP
Sériová komunikace

2 sériové porty (RS232 nebo RS485,
2 nebo 4 vodiče)
Modbus sériový protokol
Max. počet zařízení: 32 přímo
(nebo 247 nepřímo)

EGX150
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Zdroj napájení

24 V DC nebo PoE (15 W třída 3)

Spotřeba

130 mA / 24 V DC - 65 mA / PoE 48 V DC

Šířka

8 x 9 mm moduly

Provozní teplota

-25 až 70 °C
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Jističe se integrovaným měřením
Server Enerlin'X IFE, jistič ComPact NSX
Objednací číslo

LV434002

Enerlin’X IFE poskytuje ethernetové rozhraní pro jistič ComPact NSX,
když je integrován měřicí modul

Enerlin'X IFE
LV434002

Počet pólů

3-P, 4-P

Komunikace

Modbus TCP s jističem

Měření

spotřeba energie nabíjecími stanicemi

ComPact NSX

Enerlin’X EIFE integrované Ethernet rozhraní
pro výsuvný Masterpact MTZ
Objednací číslo

LV851001

Enerlin’X EIFE poskytuje vestavěné ethernetové rozhraní jističi MasterPact,
jehož řídicí jednotka Micrologic může provádět měření nabíjecích stanic
Počet pólů

3-P, 4-P

Komunikace

Modbus TCP s jističem

Měření

spotřeba energie nabíjecími stanicemi

MasterPact MTZ s řídicí jednotkou Micrologic a Enerlin'X EIFE
LV851001

www.se.com/cz
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EVlink elektrická distribuce
Přípojnicový systém Canalis
Canalis KN, Canalis KS pro nabíjecí stanice EV

EVlink distribuce elektrické energie

Distribuce elektrické energie
Přípojnicový systém Canalis
Vyzkoušejte decentralizovaný rozvod elektrické energie s přípojnicovým systémem Canalis
Ušetřete místo a náklady ve vašem rozváděči NN, zkraťte dobu instalace na polovinu ve srovnání
s kabely, zlepšete spolehlivost a osobní bezpečnost. Přípojnicový systém Canalis je škálovatelné,
flexibilní a budoucí řešení pro vaši instalaci EV, přizpůsobenou pro krytá parkovací místa / garáže.
Přípojnicový systém Canalis
poskytuje spolehlivé,
škálovatelné a připojitelné
řešení elektrické distribuce.
Toto řešení je přizpůsobeno
pro krytá parkoviště, firemní
garáže…
• Canalis KN, elektrický
rozvod od 40 do 160 A,
vývodová skříň od 16
do 63 A
• Canalis KS, elektrický
rozvod od 100 do 1000 A,
vývodová skříň od 16
do 400 A.

Switch

Hlavní
rozváděč NN

EVlink LMS
Load
Management
System

Měření zatížení
budovy

Vedení
Ethernet

Přípojnicový
systém Canalis

Vývodová
skříň
Canalis
63 A
100 A
160 A
250 A
400 A
500 A
630 A
800 A
1000 A
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Canalis KN, Canalis KS pro nabíjecí stanice
• Do systému Canalis KN do 160A můžete integrovat:
- 1 x 8-modul vývodová jednotka
- 1 x jistič
- 1 x proudový chránič typu B pro použití s elektrickými vozidly

• Do systému Canalis KS do 250A můžete integrovat:
- 1 x 8-modul vývodová jednotka
- 1 x jistič
- 1 x proudový chránič typu B pro použití s elektrickými vozidly
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Řešení pro váš projekt
Projekt „na klíč“
Služby pro kontraktory
Služby pro provozovatele

Řešení pro váš projekt

Řešení vašeho projektu

Posloucháme
Rozumíme
Navrhujeme

Předběžný
technický
audit

Váš kontakt ve Schneider Electric je profesionál, zaměřený
na oblast infrastruktury pro nabíjení elektromobilů.

Někdy je nutné prověřit stávající instalaci
a najít optimální řešení vašeho projektu

Podle technických a ekonomických požadavků vašeho projektu navrhne
nejvhodnější řešení:

Na příklad, tato služba je důležitá pro instalace,
kde výkon nabíjecí stanice může ohrozit provoz
stávající infrastruktury.

• Projekt „na klíč“ – dodávka Schneider Electric
• Prodej nabíjecích stanic a služeb kvalifikovanými odborníky s možností
podpory při uvedení do provozu.
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Projekt „na klíč“
Součástí kontraktu je projekt nabíjecích stanic

Specifikace je uvedena níže:
• přesné parametry architektury instalace
• harmonogram jednotlivých fází projektu
a termín dodání
• předložená technická dokumentace pro provoz
a údržbu nabíjecích stanic
• podmínky podpůrných a doplňkových služeb
V dohodnutém termínu dodá Schneider Electric
stanice v provozuschopném stavu a zajistí
zaškolení obsluhy v místě instalace.

Projekt je svěřen
Expertnímu oddělení
na elektromobily
(Electric Vehicle
Centre of Expertise).
Jedna kontaktní osoba
pro projektový tým,
bez ohledu na předmět
jednání – obchodní nebo
technické.

Řízení energie a supervize je klíčová odbornost projekčních
týmů
Řešení
• EVlink Energy Management jsou zahrnuty
do projektu „na klíč“

www.se.com/cz
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Řešení pro váš projekt

Služby pro kontraktory

Projektanti a elektroinstalatéři,
kteří rozvíjejí své zkušenosti v nových oblastech,
získají podporu našich specialistů.

Školení zaměřené na aktuální standardy,
elektrické a komunikační architektury,
nastavení, testy a údržbu pro kontraktory
• Principy návrhu nabíjecích stanic.
• Seznámení a zvládnutí standardní architektury
Schneider Electric, komponenty nabíjecích
stanic a monitorovací služby.
• Montážní školení, provozní testy a doporučené
postupy pro údržbu zařízení.
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Technická podpora během realizace
projektu
Pokud je to nutné, Schneider Electric zajistí
přednostní přístup k našim specialistům
prostřednictvím hotline nebo v místě, jako
placenou službu.
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Služby pro provozovatele

Provozovatelé soukromých nebo veřejných parkovišť,
správci vozových parků…
Schneider Electric šetří váš čas díky optimalizaci vaší infrastruktury nabíjecích stanic.

Údržba:
zajištění dostupnosti
Schneider Electric má vyškolený servisní
tým a také vyškolenou síť místních partnerů
– elektroinstalatérů.
V případě potřeby zajistí pravidelnou údržbu
vaší nabíjecí stanice včetně případných oprav
v místě instalace. Zákazníci mají plnou podporu
Zákaznického centra.

www.se.com/cz

69

70

www.se.com/cz

Seznam objednacích čísel
Odkaz pro stažení App
mySchneider

Naskenujte
QR kód

Novinky o elektromobilech
na webu

• Informace
• Rady
• Nabíjecí stanice
a mnohem víc!
Naskenujte
QR kód

aplikace mySchneider poskytuje přístup k:
• Zákaznické centrum
• On-line katalogy Schneider-electric
• Informace Green Premium

www.se.com/cz
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Seznam objednacích čísel

EVlink
Nabíjecí stanice EVlink Wallbox
Parametry

Objednací číslo
Wallbox Standard

Wallbox Plus

3,7 kW – T2

EVH2S3P02K

EVH3S3P02K

7,4 kW – T2

EVH2S7P02K

EVH3S7P02K

11 kW – T2

EVH2S11P02K

EVH3S11P02K

22 kW – T2

EVH2S22P02K

EVH3S22P02K

3,7 kW – T2 s clonkami

EVH2S3P04K

EVH3S3P04K

7,4 kW – T2 s clonkami

EVH2S7P04K

EVH3S7P04K

11 kW – T2 s clonkami

EVH2S11P04K

EVH3S11P04K

22 kW – T2 s clonkami

EVH2S22P04K

EVH3S22P04K

3,7 kW – T1

EVH2S3P0AK

EVH3S3P0AK

7,4 kW – T1

EVH2S7P0AK

EVH3S7P0AK

3,7 kW – T2

EVH2S3P0CK

EVH3S3P0CK

7,4 kW – T2

EVH2S7P0CK

EVH3S7P0CK

11 kW – T2

EVH2S11P0CK

EVH3S11P0CK

22 kW – T2

EVH2S22P0CK

EVH3S22P0CK

Nabíjecí stanice se zásuvkou

Nabíjecí stanice s kabelem

Náhradní díly

Objednací číslo

Uzamčení klíčem
Klíč Random (1 zámek + 2 klíče)

EVP1HLSR

Klíč Single (10 zámků + 20 stejných klíčů)

EVP1HLSS

Přední panel
Přední panel

EVP1HCWN

Zásuvka
T2S 1fáz.

EVP1HSM41

T2 1fáz.

EVP1HSM21

T2S 3fáz.

EVP1HSM43

T2 3fáz.

EVP1HSM23

Integrovaný kabel
Integrovaný kabel T1 - 16 A 1fáz.

EVP2CNS161A4

Integrovaný kabel T1 - 32 A 1fáz.

EVP2CNS321A4

Integrovaný kabel T2 - 16 A 1fáz.

EVP2CNS161C4

Integrovaný kabel T2 - 32 A 1fáz.

EVP2CNS321C4

Integrovaný kabel T2 - 16 A 3fáz.

EVP2CNS163C4

Integrovaný kabel T2 - 32 A 3fáz.

EVP2CNS323C4

Příslušenství

Objednací číslo

Podstavec pro 1 Wallbox EVlink

NOVÉ

EVP2PBSSG1

Podstavec pro 2 Wallbox EVlink

NOVÉ

EVP2PBSSG2

Sada pro podstavec, instalace dalšího (druhého) EVlink Wallbox

EVP2PBSSGC

Doplňková nabídka
Testovací nástroj
Nástroj pro testování nabíjecí stanice AC
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Objednací číslo
NOVÉ

EVA1SADS
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EVlink Smart Wallbox nabíjecí stanice
Parametry

Objednací číslo

Nabíjecí stanice se zásuvkou
7,4 / 22 kW – T2 - zámek

EVB1A22P2KI

7,4 / 22 kW – T2 - RFID

EVB1A22P2RI

7,4 / 22 kW – T2 krytka - zámek

EVB1A22P4KI

7,4 / 22 kW – T2 clonka - RFID

EVB1A22P4RI

7,4 / 22 kW – T2 clonka + TE - zámek

EVB1A22P4EKI

7,4 / 22 kW – T2 clonka + TE - RFID

EVB1A22P4ERI

Nabíjecí stanice s 4,5 m integrovaným kabelem
7,4 kW – T1 - zámek

EVB1A7PAKI

7,4 kW – T1 - RFID

EVB1A7PARI

7,4 kW – T2 - zámek

EVB1A7PCKI

7,4 kW – T2 - RFID

EVB1A7PCRI

22 kW – T2 - zámek

EVB1A22PCKI

22 kW – T2 - RFID

EVB1A22PCRI

Náhradní díly

Objednací číslo

Uzamčení klíčem
Klíč Random (1 zámek + 2 klíče)

EVP1HLSR

Klíč Single (10 zámků + 20 stejných klíčů)

EVP1HLSS

Přední panel
Přední panel

EVP1HCWN

Zásuvka
Zásuvka T2S 3fáz.

EVP1BSE43

Zásuvka T2 3fáz.

EVP1BSE23

Domovní zásuvka TE

EVP1BSSE

Integrovaný kabel
Integrovaný kabel T1 - 32A 1fáz.

EVP1CBS321A45

Integrovaný kabel T2 - 32A 1fáz.

EVP1CBS321C45

Integrovaný kabel T2 - 32A 3fáz.

EVP1CBS323C45

Příslušenství

Objednací číslo

Sada 10 RFID karet

EVP1BNS

Podstavec pro 1 EVlink Wallbox

NOVÉ

Podstavec pro 2 EVlink Wallbox

NOVÉ

EVP2PBSSG1
EVP2PBSSG2

Sada pro podstavec, instalace dalšího (druhého) EVlink Wallbox

NOVÉ

EVP2PBSSGC

Komunikační rozhraní
3G / 4G modem

EVP3MM

NOVÉ

3G / 4G anténa modemu (pouze pro EVlink Smart Wallbox)

EVP2MX

Doplňková nabídka
Testovací nástroj
Nástroj pro testování nabíjecí stanice AC
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Objednací číslo
NOVÉ

EVA1SADS
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Seznam objednacích čísel

EVlink
Nabíjecí stanice EVlink Parking
Parametry(1)

Objednací číslo

Samostatně stojící nabíjecí stanice
7,4 kW – 1 x T2

EVF2S7P02

7,4 kW – 1 x T2 – RFID

EVF2S7P02R

7,4 kW – 1 x T2 s clonkami

EVF2S7P04

7,4 kW – 1 x T2 s clonkami – RFID

EVF2S7P04R

7,4 kW – 2 x T2

EVF2S7P22

7,4 kW – 2 x T2 – RFID

EVF2S7P22R

7,4 kW – 2 x T2 s clonkami

EVF2S7P44

7,4 kW – 2 x T2 s clonkami – RFID

EVF2S7P44R

7,4 / 2,3 kW – T2 / TF

EVF2S7P2F

7,4 / 2,3 kW – T2 / TF – RFID

EVF2S7P2FR

7,4 / 2,3 kW – T2 s clonkami / TE

EVF2S7P4E

7,4 / 2,3 kW – T2 s clonkami / TE – RFID

EVF2S7P4ER

22 kW – 1 x T2

EVF2S22P02

22 kW – 1 x T2 – RFID

EVF2S22P02R

22 kW – 1 x T2 s clonkami

EVF2S22P04

22 kW – 1 x T2 s clonkami – RFID

EVF2S22P04R

22 kW – 2 x T2

EVF2S22P22

22 kW – 2 x T2 – RFID

EVF2S22P22R

22 kW – 2 x T2 s clonkami

EVF2S22P44

22 kW – 2 x T2 s clonkami – RFID

EVF2S22P44R

22 / 2,3 kW – T2 / TF

EVF2S22P2F

22 / 2,3 kW – T2 / TF – RFID

EVF2S22P2FR

22 / 2,3 kW – T2 s clonkami / TE

EVF2S22P4E

22 / 2,3 kW – T2 s clonkami / TE – RFID

EVF2S22P4ER

Nabíjecí stanice pro nástěnnou montáž
7,4 kW – 1 x T2

EVW2S7P02

7,4 kW – 1 x T2 – RFID

EVW2S7P02R

7,4 kW – 1 x T2 s clonkami

EVW2S7P04

7,4 kW – 1 x T2 s clonkami - RFID

EVW2S7P04R

7,4 kW – 2 x T2

EVW2S7P22

7,4 kW – 2 x T2 – RFID

EVW2S7P22R

7,4 kW – 2 x T2 s clonkami

EVW2S7P44

7,4 kW – 2 x T2 s clonkami - RFID

EVW2S7P44R

22 kW – 1 x T2

EVW2S22P02

22 kW – 1 x T2 – RFID

EVW2S22P02R

22 kW – 1 x T2 s clonkami

EVW2S22P04

22 kW – 1 x T2 s clonkami - RFID

EVW2S22P04R

22 kW – 2 x T2

EVW2S22P22

22 kW – 2 x T2 – RFID

EVW2S22P22R

22 kW – 2 x T2 s clonkami

EVW2S22P44

22 kW – 2 x T2 s clonkami - RFID

EVW2S22P44R

(1)

Parametry nabíjecí stanice = Výkon – Počet x typ zásuvky – RFID: čtečka.

Příslušenství
Sada 10 RFID karet

EVP1BNS

Držák kabelu

EVP1PH

Sada pro montáž na DIN – pouze pro samostatně stojící nabíjecí stanici

EVP1FKC

Ochranný kryt – pouze pro nástěnnou montáž nabíjecí stanice

EVP1WPSC

Komunikační rozhraní
3G / 4G modem

NOVÉ

Anténa pro 3G / 4G modem (pouze pro EVlink Parking)
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Nabíjecí stanice EVlink Parking
Náhradní díly

Objednací číslo

Skříň
7,4 kW – 1 x T2

EVP2PE702

7,4 kW – 1 x T2 – RFID

EVP2PE702R

7,4 kW – 1 x T2 s clonkami

EVP2PE704

7,4 kW – 1 x T2 s clonkami – RFID

EVP2PE704R

7,4 kW – 2 x T2

EVP2PE722

7,4 kW – 2 x T2 – RFID

EVP2PE722R

7,4 kW – 2 x T2 s clonkami

EVP2PE744

7,4 kW – 2 x T2 s clonkami – RFID

EVP2PE744R

7,4 / 2,3 kW – T2/TF

EVP2PE72F

7,4 / 2,3 kW – T2/TF – RFID

EVP2PE72FR

7,4 / 2,3 kW – T2 s clonkami/TE

EVP2PE74E

7,4 / 2,3 kW – T2 s clonkami/TE – RFID

EVP2PE74ER

22 kW – 1 x T2

EVP2PE2202

22 kW – 1 x T2 – RFID

EVP2PE2202R

22 kW – 1 x T2 s clonkami

EVP2PE2204

22 kW – 1 x T2 s clonkami – RFID

EVP2PE2204R

22 kW – 2 x T2

EVP2PE2222

22 kW – 2 x T2 – RFID

EVP2PE2222R

22 kW – 2 x T2 s clonkami

EVP2PE2244

22 kW – 2 x T2 s clonkami – RFID

EVP2PE2244R

22 / 2,3 kW – T2/TF

EVP2PE222F

22 / 2,3 kW – T2/TF – RFID

EVP2PE222FR

22 / 2,3 kW – T2 s clonkami/TE

EVP2PE224E

22 / 2,3 kW – T2 s clonkami/TE – RFID

EVP2PE224ER

Základna
Samostatně stojící montáž

EVP2FBS

Nástěnná montáž

EVP1WBS

Kryt
Samostatně stojící montáž

EVP2FCG

Nástěnná montáž

EVP2WCG

Zásuvka
Zelená zásuvka T2

EVP1PSS2

Zelená zásuvka T2S

EVP1PSS4

Zelená zásuvka TE

EVP1PSSE

Zelená zásuvka TF

EVP1PSSF

Doplňková nabídka
Testovací nástroj
Nástroj pro testování nabíjecí stanice AC
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Objednací číslo
NOVÉ

EVA1SADS
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Řízení energie nabíjecích stanic

EVlink
EVlink DC Fast Charge (Rychlonabíjecí stanice)
Parametry

Objednací číslo

DCFC 24 kW s integrovaným kabelem 3,25 m
EVlink 24 kW DC Fast Charge

EVlink 24/22 kW DC/AC Fast Charge

CHAdeMO single

EVD1S24T0H

CCS Combo 2 single

EVD1S24T0B

CHAdeMO - CCS Combo 2 bi-standard

EVD1S24THB

CHAdeMO - CCS Combo 2 typ 2 tri-standard

EVD1S24THB2

Příslušenství

Objednací číslo

Podstavec pro EVlink 24 kW DC Fast Charge

Single

EVP1DB1LG

Multi

EVP1DB2LG

EVlink LMS (Systém pro správu nabíjecích stanic)
Parametry (1)
EVlink Load Management System

Objednací číslo (2)
až 5 nabíjecích stanic - dynamické nebo statické řízení

HMIBSCEA53D1EDB

až 15 nabíjecích stanic - dynamické nebo statické řízení HMIBSCEA53D1EDS
až 50 nabíjecích stanic - dynamické nebo statické řízení HMIBSCEA53D1EDM
až 100 nabíjecích stanic - dynamické nebo statické řízení HMIBSCEA53D1EDL
až 15 nabíjecích stanic - statické řízení

HMIBSCEA53D1ESS

až 50 nabíjecích stanic - statické řízení

HMIBSCEA53D1ESM

až 1000 nabíjecích stanic, architektura Master/Slave

HMIBSCEA53D1EML

NOVÉ

Chcete-li upgradovat zařízení na vyšší úroveň, kontaktujte nás.
(2)
Chcete-li vybrat správné objednací číslo na základě všech dostupných funkcí, prostudujte si výběrovou tabulku na straně 51.
(1)

Kabely pro nabíjení
Kabely pro nabíjení
Zásuvka-Konektor
T2-T1

T2-T2

Objednací číslo
Jmenovitý proud Fáze

Délka

32 A

5m

EVP1CNS32121

7m

EVP1CNL32121

10 m

EVP1CNX32121

5m

EVP1CNS32122

7m

EVP1CNL32122

10 m

EVP1CNX32122

5m

EVP1CNS32322

7m

EVP1CNL32322

10 m

EVP1CNX32322

32 A

32 A
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Poznámky
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