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Penetrace elektromobilů do logistiky
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Siemens jako globální partner

eDálniceVysokorychlostní nabíjení

Nabíjecí systémy pro autobusySoučásti pohonné jednotky pro automobily
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Siemens jako globální partner

Přinášíme neočekávané inovace Partner pro start-upy

Vývoj nových technologií v bateriích Letadlo na čistě elektrický pohon
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Proč až nyní?

Historie/budoucnost

2011 2016

Otevřena jedna z prvních
nabíjecích stanic v Praze

Siemens zpět  jako dodavatel nejen nabíjecí infrastruktury



© Siemens, s. r. o. 2018. Všechna práva vyhrazena.
Strana 7

Energetický systém se změnil...
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Technický ItT backend
MindSphere –

Siemens Cloud pro průmysl

Siemens portfolio jako součást nabíjecího řešení

CCS (kombinované nabíjecí
systémy)
CHAdeMO (Charge de Move)

MV-stanice/
LV- stanice

Kompaktní
výkonné
nabíječky

20-kV-Netz

Systém řízení energie
(EMS)

SIESTORAGE

Vzdálený přístup
(vzdálená služba)

Vysoce výkonné nabíječky

Operační centrum
elektromobilů

Hnízdo 1
Kompaktní výkonná nabíječka,

s 50 kW a 150 kW,
Vyvinuta Siemens Solution Partnerem ve

spolupráci s „Siemens Inside“

Hnízdo 2
Vícebodová nabíjecí stanice („Modul“) pro
vyšší úrovně výkonu (> 150 kW), např. pro
autobusová depa.

Vícebodové systémy
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Portfolio Siemens pro nabíjení elektromobilů

2 | Kompaktní výkonná
nabíječka (50;150 kW)

• pro využití na veřejných
místech

• všechny významné nabíjecí
standardy
- CCS, CHAdeMO
- Type 2

• rozsah napětí: 30V –920V DC

• pro využití v soukromých garážích,
částečně veřejných místech.

• připojení konektorem typu 2

• až 32 A

• napětí: 400 V

1 | Nabíjecí wall-box na zdi AC
(≤22 kW)

• pro využití na veřejných místech

• všechny významné stejnosměrné nabíjecí
standardy
- CCS, CHAdeMO

• Konfigurace na míru pro každého zákazníka

• Rozsah napětí: 200V – 920V DC

3 | Multi-nabíjecí systémy

Na trhu dostupné 50 kW dostupné;
150 kW plánováno od 08/2018

Prototyp k dispozici
Produkt ve vývoji
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Nabíjecí wall-box – střídavý proud
až 22 kW DC nabíjecí výkon

Wall-box 22 kW – střídavý proud

• Čas nabíjení 3-4 hodiny v
závislosti na palubní nabíječce
vozu

• wall-box lze modulárně
upravovat dle přání zákazníka
(RFID, Wi-fi ad.)

• Lze nabít všechny
elektromobily evropské výroby

Výhody

• jednoduché řešení

• nabíjecí standard Type 2

• kabel 7 m

• funkce odloženého startu

Vlastnosti
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Kompaktní výkonná nabíječka – stejnosměrný proud
50 kW DC nabíjecí výkon

Kompaktní výkonná nabíječka – stejnosměrný proud

• Čas nabíjení< 30 min

• Připraveno k nabíjení
současných i budoucích
elektromobilů s vyššími
hodnotami napětí 800 V

• Minimální snížení výkonu

• Lze nabít všechny
elektromobily

• Lze nabíjet paralelně střídavým
i stejnosměrným proudem

• Připojitelnost k systémům
řízení nabíjení

• OCPP 1.5 standard nebo 1.6

Výhody

• Elektromobily se mohou
nabíjet až 50 kW.

• Hodnoty napětí až 920 V

• Všechny významné nabíjecí
standardy (CCS2, CHAdeMO,
Type2)

• Integrace komponentů
Siemens (Sinamics DCP
konvertory / Simatic S7)

• Řešení vše v jednom tzn. vše v
jednom stojanu (600 x 800
mm)

Vlastnosti
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Kompaktní výkonná nabíječka – stejnosměrný proud
150 kW DC nabíjecí výkon (plánováno od srpna 2018)

Kompaktní výkonná nabíječka – stejnosměrný proud

• Dojezd 100 km za 10 minut

• Všechny elektromobily lze
nabíjet stejnosměrným proudem

• Připraveno k nabíjení
současných i budoucích
elektromobilů s vyššími
hodnotami napětí

• Minimální snížení výkonu

• Maximalizovaná dostupnost a
spolehlivost nabíjecího systému

• Připojitelnost k systémům řízení
nabíjení

• OCPP 1.5 standard nebo 1.6

Výhody

• Paralelní nabíjení (2xDC 75
kW, 1xDC 50 kW + 1xDC 150
kW)

• Napětí až 920 V

• Všechny významné nabíjecí
standardy (CCS2, CHAdeMO,
Type2)

• Integrace komponentů
Siemens (Sinamics DCP
konvertory / Simatic S7)

• Regulátor nabíjení průmyslové
úrovně ECC3200

• Minimální rozměry
(800x900x2100mm)

Vlastnosti

Oceněno v kategorii Eko-počin v rámci ankety Zlatý volant
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Reference - AC nabíjení

• 10x instalovaný AC SIEMENS wall-box
v Moravskoslezském kraji

• vítězný projekt v rámci programu
"Chytřejší kraj" - nabíjení zdarma v
kalendářním roce 2018

• možno sledovat vytížení nabíječek zde:

• www.krajskenabijecky.cz
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Reference - 50 kW DC nabíjení

Provozovatel: Wien Energie,
Místo: Ebreichsdorf, Rakousko

WIEN ENERGIE50 kW DC nabíjení v SIEMENS, Praha - Stodůlky
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Několikaletá zkušenost s elektromobilitou v rámci firemní flotily

VW eGOLF - 33 kWh baterie
• Emise: 0 g
• Výkon: 100 kW
• Dojezd: 300 km (NEDC)
• Spotřeba: 12,7 kWh/100 km
• Nabíjení DC: cca 30 minut
• Nabíjení AC: 4 hodiny

BMW i3 - 27,2 kWh baterie
• Emise: 0 g
• Výkon: 125 kW
• Dojezd: 300 km (NEDC)
• Spotřeba: 12,9 kWh/100 km
• Nabíjení DC: cca 30 minut
• Nabíjení AC: 3 hodiny
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Děkuji za pozornost!

Ivo Hykyš
Head of e-Charging/e-Mobility

Siemens, s.r.o.

Siemensova 1
155 00  Praha 13
Česká republika

Mobil: +420 731 643 339

E-mail: ivo.hykys@siemens.com

siemens.cz/elektromobilita


