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ETREL G6
DOBÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROMOBILY

KOMPAKTNÍ, VÝKONNÉ,
A NÁKLADOVĚ OPTIMALIZOVANÉ ŘEŠENÍ

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

POKROČILÉ NABÍJENÍ

Veřejná nabíjecí stanice společnosti Etrel je vysoce
konfigurovatelná a lze ji uzpůsobit specifickým potřebám
Vašeho podnikání. Umožňuje nabíjení dvou vozidel
současně, výkonem až 2x22 Kw, a lze ji opatřit jakýmkoli
standardním typem nabíjecí AC zásuvky. Chytré elektroměry
a volitelné zařízení pro připojení k síti jsou zabudovány ve
stanici. Stanice je vybavena identifikačním modulem RFID,
který znemožňuje neoprávněné použití.

Provozovatelé nabíjecích stanic a poskytovatelé servisu
pro elektromobily se mohou spolehnout na nabíjecí stanice Etrel, které plně podpoří jejich obchodní modely ve
sféře elektromobility. Díky otevřenému připojovacímu
protokolu k řídícímu centru nabíjecí infrastruktury
(OCPP) stanice umožňuje identifikaci uživatelů, rezervaci
nabíjecích míst a vzdálené řízení spotřeby energie.

MODULÁRNÍ STRUKTURA
Stanice je navržena tak, aby bylo možné ji snadno
nainstalovat a bez problémů integrovat do jakéhokoli
prostředí. Její modulární struktura umožňuje budoucí
úpravy a zjednodušený proces údržby. Její životně důležité
části jsou chráněny proti vlivům počasí a vandalizmu
robustním krytem, který je uzamykatelný a snadno
přístupný pro pracovníky údržby. Nabíjecí stanici lze
dodatečně zabezpečit dvojicí ocelových mříží. Vzhled
stanice lze upravit tak, aby odpovídal Vaší vizuální identitě.

SNADNÁ OVLADATELNOST
Intuitivní vícejazyčné rozhraní provede uživatele
elektromobilu celým procesem nabíjení. Aktuální stav
probíhajícího nabíjecího procesu je jasně zobrazen na LCD
displeji, zatímco různé barvy LED nasvícení nabíjecích
zásuvek (volitelně k dispozici) zajišťují, aby projíždějící řidiči jasně viděli, zda je stanice aktuálně k dispozici.
Ergonomický design umožňuje snadnou a jednoduchou
obsluhu, údržbu a provoz nabíjecí stanice.

Vybírejte prakticky

Počet nabíjecích zásuvek

2 zásuvky pro simultánní nabíjení

Typ zásuvky:

Tří nebo jednofázová, 7 pólů IEC 62196-2 Typ 2 Režim 3, s volitelným
uzamykatelným krytem a LED signalizací

Typ nabíjení:

Jedno nebo třífázové AC nabíjení

Výstupní výkon každé zásuvky:

Až 22 kW na zásuvku

Výstupní proud na každou zásuvku:

Až 32 A na zásuvku (fázi)

Výstupní napětí:

1-fáze 230 V nebo 3-fáze 400 V

Elektrická ochrana:

Přepěťová, diferenciální (rychlý RCD), nadpětí (volitelné), a softwarová
ochrana (měření proudu, svaření stykače, atd.)

Připojení k síti:

Veškeré přípojné body k síti lze nainstalovat uvnitř stanice – není potřeba
instalovat samostatnou skříň

Rozměry přívodního kabelu:

Až 16 mm2

Elektroměr:

Integrovaný chytrý elektroměr pro každou zásuvku

Komunikace:

Ethernet (standard) nebo GSM (volitelná)

Identifikace uživatele:

Identifikace RFID (13,56 MHz, podporuje chytré karty vyhovující normám ISO/
IEC 14443 A a ISO/IEC 15693)

Uživatelské rozhraní:

LCD displej na stanici

Zámek:

Robustní jednobodový zamykací systém s otevíráním dvířek směrem dopředu

Kryt:

Robustní jednobodový zamykací systém s otevíráním dvířek směrem dopředu

Zařízení:

Nerezová ocel, práškový nátěr s úpravou proti graffiti

Montážní výška dobíjecích zásuvek:

1105 mm

KOMUNIKACE A DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Nabíjecí stanice se připojuje k řídícímu centru nabíjecí
infrastruktury přes vysokoúrovňové protokoly TCP, které
umožňují snadnou integraci se stávajícími systémy zákazníka. Každá stanice odesílá živé aktualizace stavu, bezdotykové
autorizace uživatele a přijímá harmonogramy nabíjení, pokyny
k provozu a rezervace. Stanice je schopna na příkazy provozovatele, týkající se řízení spotřeby energie, reagovat v reálném čase.
Komunikace s řídícím centrem využívá webových služeb
a probíhá přes síť GSM na stávající lokální komunikační síti.
Ve skupině nabíjecích stanic může jako komunikační brána pro celou skupinu fungovat jedna hlavní stanice, aby se
omezily systémové požadavky a náklady. Všechny stanice lze
dálkově parametrizovat nebo aktualizovat nejnovějším firmware.
BEZPEČNOST A NORMY
Stanice je vybavena zařízeními pro nadproudovou,
diferenciální a zemní ochranu a neustále sleduje jejich stav.

Dokud není řádně připojeno vozidlo a nedojde
k úspěšné autorizaci uživatele, na dobíjecích
zásuvkách se nevyskytuje napětí. Během nabíjení je kabel
v zásuvce uzamčen. Kryt zásuvky lze v době mimo
provoz volitelně uzamknout. Nabíjecí stanice dosahuje
stupně ochrany 54 IP a 08 IK a vyhovuje normě IEC 61851.

ŘÍDÍCÍ CENTRUM
PRO OBSLUHU NABÍJECÍ INFRASTRUKTURY
Otevřená víceúrovňová architektura
Řídicí centrum zahrnuje servery pro komunikaci,
data a aplikace. Komunikace s nabíjecími stanicemi probíhá na nejnižší úrovni. Centrum podporuje standardní průmyslové protokoly (např. OCCP,
atd.), aby byla umožněna obousměrná komunikace
s velkým množstvím nabíjecích stanic od různých
výrobců. Prostřední úroveň zajišťuje a optimalizuje
vnitřní procesy provozu; nejvyšší úroveň představuje komunikace s ostatními účastníky v ekosystému
elektromobility.

itoringu nabíjecí infrastruktury. Komunikace s nabíjecími stanicemi může
probíhat automaticky nebo může být spuštěna na základě požadavku. V
případě poruchy nebo jiných událostí systém automaticky upozorní pracovníky údržby.
Reporty a údržba infrastruktury
Hloubková analýza využití nabíjecí infrastruktury a spotřeby energie rychle
identifikuje nejvíce a nejméně využívané stanice, což provozovateli umožní
odpovídajícím způsobem plánovat budoucí investice.

Zpracování dat v reálném čase, rezervace
a požadavky uživatelů elektromobilů
Online rozhraní znázorňuje umístění všech nabíjecích stanic na jediném seznamu nebo na mapě
a zobrazuje data o jejich provozu a aktuálním
stavu v reálném čase. Centrum rovněž zpracovává
požadavky na autorizaci, rezervace a převod fakturačních dat. Automaticky se vytváří seznam všech
nabíjecích relací. Nabíjecí stanice lze dálkově ovládat, parametrizovat nebo aktualizovat nejnovějším
firmware. Zabudovaná funkce pro správu zařízení
umožňuje spravovat technická data nabíjecích
stanic a provádět dynamické aktualizace nabíjecí
infrastruktury.
Automatizovaný provoz
Systém dokáže pracovat automaticky, téměř bez
nutnosti manuálního zásahu a neustálého mon-

Distributor stanic Etrel pro Českou republiku, Slovensko a Polsko:
Slovenia

smart4smart, s.r.o.
Prosecká 524/26		
181 00 Praha 8		

Tel.: +420 212 247 954
www.etrel.cz
prodej@smart4smart.cz
ETREL SALES www.smart4smart.cz
ETREL SUPPORT

