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 Řešení pro nabíjení EVlink:  

Shoda s celosvětovými standardy

Síť montážních a servisních partnerů

Celosvětová podpora zákazníků
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dává důvěru do budoucnosti

Celosvětová síť 

nabíjecích stanic 

a nabídka servisních 

služeb je nejlepším 

důkazem našich 

dlouhodobých 

závazků

40 000 nabíjecích stanic ve 30 zemích
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Jak to funguje



Jak to funguje
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Elektromobil

4 hlavní části: 

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

Dodává potřebnou energii pro provoz motoru.

Nabíjení probíhá při zpomalení vozidla (motor 

pracuje v režimu generátor) nebo připojení 

k nabíjecí stanici.

Kapacita baterií se pohybuje mezi 5 až 40 kWh, 

při napětí 300 až 500 V

Baterie a dojezd elektromobilu

Dojezd elektromobilu závisí na kapacitě baterií, 

ale také na stylu jízdy, profi lu cesty a použitém 

příslušenství (světlomety, topení, klimatizace 

atd.).

Baterie
Technologie baterií 

zaznamenala v posledních 

letech velmi významný 

pokrok.

Olovo bylo postupně 

vyřazováno s ohledem 

na další vysoce účinné 

technologie.

Výzkum stále pokračuje 

s cílem zlepšit kapacitu 

a snížit hmotnost a přehřívání 

baterií během špičkových 

odběrů.

V současné době je 

nejpoužívanější tech-

nologií lithium-ion.

Tyto nové typy baterií nemají 

paměťový efekt a mohou se 

nabíjet aniž by musely být 

úplně vybité.

Můžete je najít v telefonech, 

notebookách, některých 

letadlech, ale také 

v elektromobilech.

1
2

3

4

3  Nabíječ

Nabíječ převádí střídavý proud z nabíjecí 

stanice na stejnosměrný proud pro nabíjení 

baterie a omezuje špičkovou hodnotu proudu 

na maximální přijatelnou hodnotu pro kabel 

+ nabíjecí stanici.

4  Zásuvka pro nabíjení

Elektromobil je vybaven jednou nebo dvěma 

zásuvkami v závislosti na typu požadovaného 

nabíjení:

 •minimálně jedna zásuvka pro „normální“ nebo 

„zrychlené“ nabíjení v soustavě „AC“

 •případně druhá zásuvka je určena pro nabíjení 

rychlonabíjecí stanicí.

Zaměřeno 
na technologii
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Kde nabíjet

V práci

V současnosti již některé fi rmy 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

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.

SHOPI

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.

Na čerpací stanici

Nabíjecí stanice s možností rychlého nabíjení se již objevují v některých 

zemích ve zkušebním provozu. Doba 30 min. požadovaná pro nabíjení je 

využita pro nákupy nebo na odpočinek.

Na ulici

Podílí se na rozvoji nové zelené mobility, obce poskytují přístup k sítím 

nabíjecích stanic umístěných na ulici nebo veřejných parkovištích.

Nabíjecí stanice jsou dostupné pomocí přístupové karty nebo díky 

Smartphone App, založených na vzájemných obchodních vztazích.

Obce dále podporují využívání elektromobilů v dalších službách. Sítě 

nabíjecích stanic umožňují kombinovat sdílení služeb a správu elektromobilu.
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Nabíjení

Režim 2 a Režim 3 určuje typ nabíjecích konektorů

Režim nabíjení určuje stupeň ochrany

Nepřímé připojení

elektromobilu k elektrické síti pomocí 

externího nabíječe

• Externí nabíječ DC je vybaven 

monitorováním nabíjení

• Vyhrazený kabel.

Režim 4

Přímé připojení

elektromobilu do el. sítě

• Nevyhrazená zásuvka 

(domovní zásuvka)

• Jednoduchý kabel

• Nebezpečí přehřátí

• Zakázáno v USA

Režim 1

Nízká

Přímé připojení 

elektromobilu do el. sítě

• Nevyhrazená zásuvka (domovní 

zásuvka)

• Kabel s komunikačním 

rozhraním pro monitorování 

nabíjení.

Režim 2

Přijatelná

Přímé připojení

elektromobilu do el. sítě

• Vyhrazená zásuvka vybavena 

monitorováním nabíjení

• Vyhrazený kabel.

Režim 3

Vysoká

Rychlo-

nabíjení

Režim 2

Typ 1 Typ 2  Domovní 

zásuvka

Zásuvka 

elektromobilu

Domovní 

zásuvka

Režim 3

Typ 1 Typ 2  Typ 2 s / bez 

clonek

Zásuvka 

elektromobilu

Zásuvka

Režim 4

Typ 2 CHAdeMO Combo 2  Integrovaný 

kabel

Zásuvka 

elektromobilu

DC 

zásuvka

Rychlo-

nabíjení
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Zaměřeno
na technologii

Kabel 

pro nabíjení

„Řídící“ vodič umožňuje 

vzájemnou výměnu informací 

mezi elektromobilem 

a nabíjecí stanicí, která začne 

nabíjet pouze v případě 

dostupnosti následujících 

informací:

- připojení elektromobilu OK

- uzemnění elektromobilu OK

-  maximální výkon pro nabíjení 

podle aktuální konfi gurace 

(kabel, nabíjecí stanice 

a nabíječka)

N vodič

Fáze

Řídicí vodič

Uzemnění

Nabíječ v elektromobilu Kabel / Režim nabíjení Nabíjecí bod Výsledný výkon pro nabíjení

 

 Domovní zásuvka

7 kW 2.3 kW (Režim 2) 2.3 kW (Režim 2) 2.3 kW

 Nabíjecí stanice

7 kW 7.4 kW (Režim 3) 22.1 kW 7.4 kW

Výkon nabíjení závisí na nejslabším článku

v konfi guraci, např.:

Výkon určuje dobu nabíjení*

Příklad nabíjení elektromobilu s bateriemi na 24 kWh:

Typ zásuvky Domovní zásuvka Vyhrazená AC zásuvka Vyhrazená DC zásuvka

Výkon 1fáz.: 2,3 kW 1fáz.: 7,4 kW 3fáz.: 22.1 kW 3fáz.: 43 kW

100% úroveň nabití

12 h 5 h 1h 30 min 30 min

%úroveň nabití 

za 30 min

 4%  10%  34%  100%

* V závislosti na použití vhodného kabelu.

Zaměřeno
na technologii

Architektura elektrické sítě
Samostatná
Jedna nebo více nabíjecích stanic může být připojeno ke 

stejnému rozváděči, ale provozováno nezávisle. Ochranné 

prvky mohou být volitelně instalovány do samostatně stojící 

nabíjecí stanice EVlink Parkoviště (viz. strana 28).

Každá nabíjecí stanice je provozována nezávisle, chráněna 

nadřazenou ochranou a její spotřebu lze měřit. Nabíjecí 

stanice mohou být připojeny do EVlink Insights.

Klastr
Kromě vlastností samostatných nabíjecích stanic mohou 

uživatelé využívat následující pokročilé řídící funkce:

EVlink Řízení energie
Nabíjecí stanice jsou řízeny PLC (programovatelný řídící 

automat) a síťovými komponenty, modemem GPRS, atd. Klastr 

je složen z nabíjecích stanic, až 30 nabíjecích bodů. Nabíjecí 

stanice mohou být připojeny do EVlink Insights.

Ochrany

Měření

Výkonové připojení

Komunikační síť

Měření

Komun. 

síťModem
PLC 

Ochrany
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 Řada výrobků EVlink
Nabíjecí stanice pro elektromobily



Řada výrobků EVlink
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str. 16 str. 22 str. 28

 • Venkovní nebo vnitřní instalace

 • Nástěnná nebo samostatně stojící montáž

 • Rozsah výkonů: 7.4 kW - 22.1 kW volitelně 

s trvalým výkonovým omezením

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

domovní zásuvka (TE)

 • Volný nebo kontrolovaný přístup

RFID kartou/Smartphone autentifi kace

 • Měření spotřeby elektrické energie 

s automatickým rozložením zátěže

 • Volitelně komunikační modul (GPRS) nebo 

připojení Ethernet pro Supervizi (EVlink 

Insights) nebo monitorování systémy třetích 

stran

NOVÝ

 • 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

* sloupek jako volitelné příslušenství

Přehled nabídky EVlink

EVlink Wallbox EVlink Smart Wallbox EVlink Parkoviště

Funkce pro správu komunikace a řízení energie

Programy, data pro nabíjecí stanice a PLC 

na kartě SD

 • Vyloučení poruch zařízení

 • Snížení nákladů na el. energii

 • Zvýšení spokojenosti řidičů

 • Účinnější provoz

Rozšířené řízení

EVlink supervize

 • Analýzy využití

 • Údržba

 • Správa uživatelů

EVlink Řízení energie, EVlink Supervize

Cloud-připojení Cloud-připojení

 • 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) + volitelně domovní 

zásuvka (TE) nebo integrovaný kabel (T2/T1)

 • Uzamknutí pro omezení přístupu k zásuvce 

a/nebo přístupu k nabíjení, autentifi kace 

RFID kartou/Smartphone

 • Měření spotřeby elektrické energie

 • Volitelně komunikační modul (Wifi  a/nebo 

GPRS) nebo připojení Ethernet pro Supervizi 

(EVlink Insights) nebo monitorování systémy 

třetích stran

* sloupek jako volitelné příslušenství

Naskenujte 

nebo klikněte 

na QR kód

Jak používat nabíjecí stanice EVlink Wallbox

Naskenujte 

nebo klikněte 

na QR kód

Jak používat nabíjecí stanice EVlink Smart Wallbox

Naskenujte 

nebo klikněte 

na QR kód

Jak používat nabíjecí stanice EVlink Parkoviště
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str. 36 str. 42

EVlink Rychlonabíjecí 

stanice

EVlink Příslušenství 

a náhradní díly

 • Základna pro samostatně stojící montáž

 • Zásuvky, nabíjecí kabely a držáky kabelů

 • Kryty

 • Sada 10 RFID karet

 • Nástroj pro simulaci elektromobilu

 • Zámek

 • Modem GPRS

 • Modul Wi-Fi

NEW

EVlink City

EVlink Služby: Řešení vašeho projektu 

Jako specialista na řízení energie, Schneider Electric nabízí následující služby:

 • Audit instalace a uvedení do provozu školenými inženýry nebo certifi kovanými instalatéry

 • Prodloužení záruky (na standardní 24 měsíční záruku)

 • Školení vašich zaměstnanců

 • Monitorování a připojení vaší infrastruktury

 • Servisní smlouvy na řízení a údržbu

 • Nabídka náhradních dílů pro všechny nabíjecí stanice řady  EVlink.

EVlink Služby

Cloud-připojení Cloud-připojení

 • Venkovní nebo vnitřní instalace v provedení 

antivandal

 • Samostatně stojící montáž

 • Dva nebo tři nabíjecí body pro režim nabíjení 

3 a režim nabíjení 4 (volitelně nabíjení jedním 

nabíjecím bodem)

 • Max. výstupní výkon DC: 50 kW (konektor 

Typ CHAdeMo a Combo 2)

 • Max. výstupní výkon AC: 43 kW (konektor 

Typ 2)

 • Volný nebo kontrolovaný přístup

RFID kartou/Smartphone autentifi kace

 • Venkovní nebo vnitřní instalace v provedení 

antivandal

 • Samostatně stojící montáž

 • Rozsah výkonů: 7.4 kW - 22.1 kW volitelně 

s trvalým výkonovým omezením

 • Dvoustranná s dvojitými zásuvkami:

(T2S) + domovní zásuvka (TE)

 • Volný nebo kontrolovaný přístup RFID 

kartou/Smartphone autentifi kace

 • Měření spotřeby elektrické energie 

s automatickým rozložením zátěže

 • Volitelně komunikační modul (GPRS) nebo 

připojení Ethernet pro Supervizi (EVlink 

Insights) nebo monitorování systémy 

třetích stran

Naskenujte 

nebo klikněte 

na QR kód

Jak používat nabíjecí stanice EVlink City

Naskenujte 

nebo klikněte 

na QR kód

Jak používat EVlink rychlonabíjecí stanice
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SHOPI

   Stručně

Široký výběr

Nabídka 10 nabíjecích stanic:

 • Jmenovitý výkon pro nabíjení: 3,7; 7,4; 11 nebo 22,1 kW

 • Zásuvka T2 (s nebo bez clonek) nebo integrovaným kabelem 

(s konektorem T1 nebo T2)

 • Robustní zásuvka (Typ 2) s postříbřenými kontakty zabraňuje přehřátí

Nabíjecí stanice QR kód:

 • Identifi kace stanice, záznamy o údržbě, další služby s aplikací 

CStracker (viz. strana 21)

Robustnost

 • Vysoká odolnost proti mechanickým nárazům: IK10

 • Vhodná pro venkovní použití: IP54

Snadné použití

 • „Plug & charge“ (Připoj & Nabíjej)

 • Tlačítko Stop/Restart

 • Kryt slouží jako držák pro integrovaný kabel

 • Technická dokumentace: instalační příručka v několika jazycích

Volitelně Řízení energie

 • Zpožděné nabíjení ovládané místně připojeným kontaktem pro odložení 

nabíjení mimo špičku (vysoký tarif, HDO,...) nebo dočasné proudové 

omezení na přednastavenou hodnotu (pro 16A snížení na 10 A nebo 

pro 32A snížení na 16 A), ovládané připojeným kontaktem, pro snížení 

celkové spotřeby zařízení a snížení rizika výpadku napájení.

 EVlink Wallbox 

Naskenujte 

QR kód

Soukromá parkovištěDoma - bytové domyDoma
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  Použití

Nabíjecí stanice jsou určeny pro použití v náročných prostředích díky své robustnosti a odolnosti proti 

povětrnostním vlivům: v domácnostech a soukromých parkovištích (bytové domy, fi remní parkoviště, hotely...)

Odemknutá nabíjecí stanice Uzamknutá nabíjecí stanice

Uzamknutí nabíjecí stanice klíčem

• Není možné zasunout zástrčku

• Není možné vyjmout kabel

• Není možné stop/start nabíjení

EVlink

Start

2

1

Stop

3

1

2

Integrovaný kabel 

s konektorem

Tlačítko Stop/Restart 

a signalizace stavu nabíjecí 

stanice

Představení

Nabíjecí stanice s integrovaným kabelem Nabíjecí stanice se zásuvkou

Typ 1

Typ 2

Tlačítko pro odemknutí 

konektoru

Uzamknutí nabíjecí 

stanice a kabelu 

klíčem

Snadná instalace

Instalace za méně než 30 min. jedním elektroinstalatérem; 

bez speciálních nástrojů.

Připojení horní, dolní nebo zadní.

Může být okamžitě uvedena do provozu.

HAZARD OF ELECTRIC 

SHOCK, EXPLOSION 

OR ARC FLASH

b Do not remove cover. 

No user serviceable parts 

inside. Refer servicing to 

qualified personnel.

b Turn off all power 

supplying this equipment 

before working on or 

inside equipment.

b Replace all devices, 

doors and covers before 

turning on power to this 

equipment.

Failure to follow these 

instructions will result 

in death or serious 

injury.

PELIGRO DE DESCARGA 

ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O 

ARCO ELÉCTRICO 

b No retire la cubierta. No 

contiene piezas que requieran la 

intervención del usuario. 

Solamente los trabajadores 

cualificados deben efectuar el 

mantenimiento de este equipo.

b Corte la alimentación del 

equipo antes de trabajar en él.

b Vuelva a poner en su lugar 

todos los dispositivos, puertas y 

cubiertas antes de restaurar la 

alimentación del equipo.

El incumplimiento de estas 

instrucciones provocará la 

muerte o lesiones graves. 

RISQUE D'ÉLECTROCUTION,

D'EXPLOSION OU 

D'ÉCLAIR D'ARC

b Ne retirez pas le couvercle. Ne 

contient aucune pièce à réparer 

ou entretenir par l'utilisateur. Seul 

un personnel qualifié doit effectuer

l’entretien de cet appareil.

b Coupez l’alimentation de 

l’appareil avant d’y travailler.

b Replacez tous les dispositifs, 

les portes et les couvercles avant 

de mettre l'appareil sous tension.

Si ces directives ne sont pas 

respectées, cela entraînera la 

mort ou des blessures graves.
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HAZARD OF ELECTRIC 

SHOCK, EXPLOSION 

OR ARC FLASH

b Do not remove cover. 

No user serviceable parts 

inside. Refer servicing to 

qualified personnel.

b Turn off all power 

supplying this equipment 

before working on or 

inside equipment.

b Replace all devices, 

doors and covers before 

turning on power to this 

equipment.

Failure to follow these 

instructions will result 

in death or serious 

injury.

PELIGRO DE DESCARGA 

ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O 

ARCO ELÉCTRICO 

b No retire la cubierta. No 

contiene piezas que requieran la 

intervención del usuario. 

Solamente los trabajadores 

cualificados deben efectuar el 

mantenimiento de este equipo.

b Corte la alimentación del 

equipo antes de trabajar en él.

b Vuelva a poner en su lugar 

todos los dispositivos, puertas y 

cubiertas antes de restaurar la 

alimentación del equipo.

El incumplimiento de estas 

instrucciones provocará la 

muerte o lesiones graves. 

RISQUE D'ÉLECTROCUTION,

D'EXPLOSION OU 

D'ÉCLAIR D'ARC

b Ne retirez pas le couvercle. Ne 

contient aucune pièce à réparer 

ou entretenir par l'utilisateur. Seul 

un personnel qualifié doit effectuer

l’entretien de cet appareil.

b Coupez l’alimentation de 

l’appareil avant d’y travailler.

b Replacez tous les dispositifs, 

les portes et les couvercles avant 

de mettre l'appareil sous tension.

Si ces directives ne sont pas 

respectées, cela entraînera la 

mort ou des blessures graves.
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Volitelně montáž 1 nebo 

2 nabíjecích stanic EVlink 

Wallbox na sloup 

Naskenujte 

nebo klikněte 

na QR kód

Co je uvnitř nabíjecí stanice EVlink Wallbox
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  Vlastnosti

Certifi kace

EVlink Wallbox má certifi kát CB 

vydaný zkušební laboratoří LCIE, 

který stanoví soulad se standardy 

IEC 61851-1 a IEC 61851-22.

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 až +50 °C

 • Skladovací teplota:: -40 až +80 °C

 • Délka integrovaného kabelu: 4 m

 • Řízení energie: odložené spuštění nebo omezení nabíjecího proudu

(16 A na 10 A, 32 A na 16 A)

Přístup k nabíjení

 • Volný přístup

 • Klíčkem, k zásuvce a blokování nabíjecí stanice

Záruka

 • 24 měsíců pro všechny produkty řady 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

 EVlink Wallbox 

Z.E. READY

> Vyhovuje ROHS
> Vyhovuje Reach
> EoLi: Proces ukončení životnosti výrobku
> Vyhovuje Ekologickému profi lu výrobku
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  Objednací čísla nabíjecí stanice

 EVlink Wallbox Popis Zásuvka nebo typ 

konektoru

Výkon (kW) Objednací číslo

Se zásuvkou (1) 

T2 (2) 3.7 EVH2S3P02K

7.4 EVH2S7P02K

11 EVH2S11P02K

22.1 EVH2S22P02K

T2 s clonkami (2) 3.7 EVH2S3P04K

7.4 EVH2S7P04K

11 EVH2S11P04K

22.1 EVH2S22P04K

S integrovaným kabelem 4 m

T1 (2) 3.7 EVH2S3P0AK

7.4 EVH2S7P0AK

T2 (2) 3.7 EVH2S3P0CK

7.4 EVH2S7P0CK

11 EVH2S11P0CK

22.1 EVH2S22P0CK

Ochrany & volitelné příslušenství

Popis

Nabíjení 1fáz. 3fáz.

Jmenovitý výkon – proud 3.7 kW - 16 A 7.4 kW - 32 A 11 kW - 16 A 22.1 kW - 32 A

Ochrana

Jistič (1) 20 A char. C 40 A char. C 20 A char. C 40 A char. C

Proudový chránič(1) 30 mA typ Asi(2) 30 mA typ B

Vypínací spoušť A9N26969 A9N26969 A9N26969

Odložené spuštění

Stykač Se spínacím kontaktem

Přednostní relé

Přednostní relé Se spínacím kontaktem

(1) Objednací číslo žádejte u Zákaznické podpory Schneider Electric.
(2) V některých zemích může být požadován typ B. Zkontrolujte platné standardy.

(1) Kabel je dostupný jako příslušenství.
(2) Zásuvka nebo konektor s postříbřenými kontakty.

Ochranné 

přístroje

Nabíjecí stanice pracuje autonomně. 

Používá vyhrazené ochranné přístroje.

 Instalace: elektroinstalatérem

 Umístění: rezidenční, soukromé použití



Řada výrobků EVlink

20  |  Řešení nabíjení elektromobilů schneider-electric.com

Umožňuje kompletní ověření 

funkce nabíjecí stanice 

a nabíjecího kabelu.

Objednací číslo: NCA93100

Samostatně stojící montáž 1 

nebo 2 EVlink Wallbox

Obj. číslo: EVP1PBSSG

EVlink kabel Simulátor elek-
tromobilu

Podstavec s mon-
tážním sloupem

Dostupný s konektory T1 

a T2

  Objednací čísla příslušenství

 EVlink Wallbox 

  Objednací čísla náhradních dílů

Zásuvka Obj. číslo

Zásuvka T2S 1fáz. EVP1HSM41

Zásuvka T2 1fáz. EVP1HSM21 

Zásuvka T2S 3fáz. EVP1HSM43

Zásuvka T2 3fáz. EVP1HSM23

Integrovaný kabel Obj. číslo

Integrovaný kabel T1

Integ. kabel T1 16A 1fáz. EVP2CNS161A4

Integ. kabel T1 32A 1fáz. EVP2CNS321A4

Integrovaný kabel T2

Integ. kabel T2 16A 1fáz. EVP2CNS161C4

Integ. kabel T2 32A 1fáz. EVP2CNS321C4

Integ. kabel T2 16A 3fáz. EVP2CNS163C4

Integ. kabel T2 32A 3fáz. EVP2CNS323C4

Přední panel Obj. číslo

EVlink

EVP1HCWN

Krytka Obj. číslo

CAUTION

HAZARD OF PLUG OVERHEATING

Use only a charging cable that has a plug 

with silver-plated contacts

(refer to the cable datasheet).

Failure to follow these instructions can 

result in injury or equipment damage.

Krytka T2 zásuvka 

EVlink Wallbox

EVP1HFS0

Klíč Obj. číslo

Klíč Random (1) EVP1HLSR

Klíč Single (1) EVP1HLSS

(1) Příklad: 
- Při objednání 10 ks klíč Random dostanete 10 ks různých klíčů.
- Při objednání 10 ks klíč Single dostanete 10 ks stejných klíčů.

Více informací na straně 76
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Praktické informace

Doplňkové informace

Technická

dokumentace

Jazyk Objednací číslo

S integ. kabelem

Stručná příručka (1) EN/ES/FR/DE NHA31783

IT/NL/PL/PT NHA31784

Uživatelská příručka EN/ES/FR/DE NHA31787

IT/NL/PL/PT NHA31788

Se zásuvkou

Stručná příručka (1) EN/ES/FR/DE NHA31789

IT/NL/PL/PT NHA31790

Uživatelská příručka EN/ES/FR/DE NHA31778

IT/NL/PL/PT NHA31779

5.6 kg

331.5

480

800 min

170

7.5 kg (s integ. kabelem)

Rozměry (mm)

Pro stažení výše uvedených dokumentů použijte webové stránky

www.schneider-electric.com

(1) Součástí dodávky nabíjecí stanice.

 CSTracker – smartphone aplikace

pro snadnou montáž a údržbu

CSTracker umožní elektrikáři, instalatéru nebo servisnímu technikovi:

 • Identifi kovat a registrovat instalované nabíjecí stanice v databázi 

Schneider Electric

 • Registrovat a archivovat servisní zásahy

 • Přístup k webovému portálu aplikace s detaily (poznámky, fotografi e) 

registrovaných intervencí

 • Přístup k technické dokumentaci k nabíjecí stanici

 • Přístup k podpoře on-line
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Soukromá parkovištěDomov - bytové domyDomov

SHOPI

   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 autentifi kace uživatele RFID kartou

Robustnost

 • Robustní zásuvka s postříbřenými kontakty zabraňuje přehřátí

 • Vysoká odolnost proti mechanickým nárazům: IK10

 • Vhodný pro venkovní použití: IP55, kromě verze s domovní zásuvkou 

typ E (IP54)

Snadné použití a uvedení do provozu

 • Nástěná 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 certifi kací

 • Nastavení parametrů pomocí webového serveru integrovaného 

v nabíjecí stanici

Řízení energie

 • Zpožděné nabíjení ovládané místně připojeným kontaktem pro odložení 

nabíjení mimo šičku (vysoký tarif,...)

 • Dočasné proudové omezení na nastavenou hodnotu, ovládané připojeným 

kontaktem, pro snížení celkové spotřeby zařízení a snížení rizika výpadku 

napájení.

 • Zpožděné nabíjení a omezení proudu může být řízeno pomocí supervize 

(přes OCPP) nebo řídící systém budovy (přes Modbus)

Univerzální připojení na back-end

 • Kabelový Ethernet: 3 porty

 • Wi-Fi s vestavěným příslušenstvím

 • GPRS modem s vestavěným příslušenstvím

 • Rozhraní OCPP 1.5

Nabíjecí stanice QR kód:

 • Identifi kace stanice, záznamy o údržbě, další služby s aplikací 

CStracker. (viz. strana 27)

 EVlink Smart Wallbox 
NEW

Naskenujte 

QR kód

Cloud - připojení

Ethernet

Schneider Electric podporuje 

OCPP a je aktivním členem 

OCA (Open Charge 

Alliance).
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Typ 1

Typ 2

(1) : dostupná EVlink Smart Wallbox s integrovaným kabelem
(2) : tlačítko může být deaktivováno pomocí konfi guračních nástrojů

1 nebo 2 Wallboxy 

na volitelném sa-

mostatně stojícím 

montážním

    sloupku

  Použití

Smart Wallbox je doporučený pro všechny soukromé a poloveřejné prostory, kde je vyžadována identifi kace 

uživatele, monitorování nabíjecích relací nebo správa nabíjení.

Jediný konektor 

na integrovaném kabelu

Tlačítko Stop/Restart(1) 

a světelná signalizace stavu 

nabíjecí stanice

Představení

Nabíjecí stanice s integrovaným 

kabelem

Nabíjecí stanice se zásuvkou

Uzamykání klíčem zabrání 

krádeži kabelu a použití nabíjecí 

stanice třetí osobou(2) 

Snadná instalace a uvedení do provozu

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

Připojení horní, dolní nebo zadní

Snadné uvedení do provozu připojeným PC k integrovanému webovému serveru

HAZARD OF ELECTRIC 

SHOCK, EXPLOSION 

OR ARC FLASH

b Do not remove cover. 

No user serviceable parts 

inside. Refer servicing to 

qualified personnel.

b Turn off all power 

supplying this equipment 

before working on or 

inside equipment.

b Replace all devices, 

doors and covers before 

turning on power to this 

equipment.

Failure to follow these 

instructions will result 

in death or serious 

injury.

PELIGRO DE DESCARGA 

ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O 

ARCO ELÉCTRICO 

b No retire la cubierta. No 

contiene piezas que requieran la 

intervención del usuario. 

Solamente los trabajadores 

cualificados deben efectuar el 

mantenimiento de este equipo.

b Corte la alimentación del 

equipo antes de trabajar en él.

b Vuelva a poner en su lugar 

todos los dispositivos, puertas y 

cubiertas antes de restaurar la 

alimentación del equipo.

El incumplimiento de estas 

instrucciones provocará la 

muerte o lesiones graves. 

RISQUE D'ÉLECTROCUTION,

D'EXPLOSION OU 

D'ÉCLAIR D'ARC

b Ne retirez pas le couvercle. Ne 

contient aucune pièce à réparer 

ou entretenir par l'utilisateur. Seul 

un personnel qualifié doit effectuer

l’entretien de cet appareil.

b Coupez l’alimentation de 

l’appareil avant d’y travailler.

b Replacez tous les dispositifs, 

les portes et les couvercles avant 

de mettre l'appareil sous tension.

Si ces directives ne sont pas 

respectées, cela entraînera la 

mort ou des blessures graves.
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HAZARD OF ELECTRIC 

SHOCK, EXPLOSION 

OR ARC FLASH

b Do not remove cover. 

No user serviceable parts 

inside. Refer servicing to 

qualified personnel.

b Turn off all power 

supplying this equipment 

before working on or 

inside equipment.

b Replace all devices, 

doors and covers before 

turning on power to this 

equipment.

Failure to follow these 

instructions will result 

in death or serious 

injury.

PELIGRO DE DESCARGA 

ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O 

ARCO ELÉCTRICO 

b No retire la cubierta. No 

contiene piezas que requieran la 

intervención del usuario. 

Solamente los trabajadores 

cualificados deben efectuar el 

mantenimiento de este equipo.

b Corte la alimentación del 

equipo antes de trabajar en él.

b Vuelva a poner en su lugar 

todos los dispositivos, puertas y 

cubiertas antes de restaurar la 

alimentación del equipo.

El incumplimiento de estas 

instrucciones provocará la 

muerte o lesiones graves. 

RISQUE D'ÉLECTROCUTION,

D'EXPLOSION OU 

D'ÉCLAIR D'ARC

b Ne retirez pas le couvercle. Ne 

contient aucune pièce à réparer 

ou entretenir par l'utilisateur. Seul 

un personnel qualifié doit effectuer

l’entretien de cet appareil.

b Coupez l’alimentation de 

l’appareil avant d’y travailler.

b Replacez tous les dispositifs, 

les portes et les couvercles avant 

de mettre l'appareil sous tension.

Si ces directives ne sont pas 

respectées, cela entraînera la 

mort ou des blessures graves.
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Identifi kace uživatele v případě 

omezeného přístupu, 

pro generování zpráv, rozdělení 

nákladů nebo fakturace(2) 

Voltitelně domovní 

zásuvka
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  Vlastnosti

Certifi kace

EVlink Smart Wallbox má certifi kát 

CB vydaný zkušební laboratoří 

LCIE, který stanoví soulad se 

standardy IEC 61851-1 a IEC 

61851-22.

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

Přístup k nabíjení

 • 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

 • 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

 • Kabelem Ethernet: 3 porty

 - Port 1: LAN

 - Port 2: Wi-Fi nebo GPRS

 - Port 3: připojení k PC pro uvedení do provozu

 • Modul Wi-Fi s vestavěným příslušenstvím

 • GPRS modem s vestavěným příslušenstvím

 • Rozhraní OCPP 1.5

Měření energie

 • Integrované měření zdánlivého výkonu

 • Rozhraní pro připojení externího elektroměru MID

Uvedení do provozu

 • Nastavení parametrů přes web server integrovaný v nabíjecí stanici.

 EVlink Smart Wallbox 
NEW

Cloud-připojení

Ethernet

> Vyhovuje ROHS
> Vyhovuje Reach
> EoLi: Proces ukončení životnosti výrobku
> Vyhovuje Ekologickému profi lu výrobku
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  Objednací čísla nabíjecí stanice

 EVlink Smart Wallbox Popis Zásuvka nebo typ 

konektoru

Přístup k nabíjení Výkon (kW) Objednací číslo

Se zásuvkou (1) 

T2 Klíč 7.4 / 22.1 EVB1A22P2KI

RFID (2) 7.4 / 22.1 EVB1A22P2RI

T2 s clonkami Klíč 7.4 / 22.1 EVB1A22P4KI*

RFID (2) 7.4 / 22.1 EVB1A22P4RI*

T2 s clonkami a TE 

(domovní) 

Klíč 7.4 / 22.1 EVB1A22P4EKI*

RFID (2) 7.4 / 22.1 EVB1A22P4ERI*

S integrovaným kabelem 4,5 m 

T1 Klíč 7.4 EVB1A7PAKI

RFID (2) 7.4 EVB1A7PARI

T2 Klíč 7.4 EVB1A7PCKI

RFID (2) 7.4 EVB1A7PCRI

T2 Klíč 22.1 EVB1A22PCKI

RFID (2) 22.1 EVB1A22PCRI

(1) Zásuvka s postříbřenými kontakty.
(2) Zahrnuje 10 RFID karet.
(*) Krátká dodací lhůta.

Ochranné 

přístroje

Nabíjecí stanice musí být napájena 

vyhrazeným vývodem z hlavního 

rozváděče.

Ochrany a volitelné příslušenství

Popis

Nabíjení 1fáz. 3fáz.

Jmenovitý výkon - Proud 7,4 kW - 32 A 22,1 kW - 32 A

Ochrany

Jistič (nadproud)(1) 40 A char. C 40 A char. C

Proudový chránič(1) 30 mA typ Asi(2) 30 mA typ B

Vypínací spoušť A9N26969 A9N26969

Odložené spuštění

Stykač Se spínacím kontaktem(3)

Přednostní funkce

Přednostní relé Se spínacím kontaktem(3)

(1) Objednací čísla - kontaktujte zákaznické oddělení Schneider Electric.
(2) V některých zemích může být standardy vyžadován proudový chránič typ B.
(3) Nastavení Smart Wallbox může byt upraveno na "vypínací kontakt" pomocí nástroje pro uvedení do provozu.

Nové instalace: přívod a ochrany musí být dimenzovány na nejvyšší nastavenou hodnotu výkonu.
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Umožňuje kompletní ověření 

funkce nabíjecí stanice 

a nabíjecího kabelu.

Obj. číslo: NCA93100

Obj. číslo: EVP1MWSI Obj. číslo: EVP1MM

Pro stanice vybavené 

čtečkou RFID karet. Dodané 

přístupové karty jsou prázdné 

a připraveny k naprogramová-

ní jako „uživatel“ nebo „admi-

nistrátor“. List se samolepícími 

štítky pro přístupové karty:

1 administrátor + 9 uživatelů.

Obj. číslo: EVP1BNS

Samostatně stojící montáž 1 

nebo 2 EVlink Smart Wallbox

Obj. číslo: EVP1PBSSG

EVlink kabel 

WiFi modul

Simulátor elek-
tromobilu

GPRS modem

Sada 10 RFID 
přístup. karet

Software 
pro PLC

Podstavec 
s mont. sloupem

Dostupný s konektory T1 

a T2

Více informací 

na straně 76

  Objednací čísla příslušenství

 EVlink Smart Wallbox 
NEW

Software na kartě SD 

pro PLC Modicon M340. 

EVlink MS Energy & Cluster 

Management Software

Obj. číslo: NCA82000

EVlink Cluster Management 

Software

Obj. číslo: NCA84000

  Objednací čísla náhradních dílů

Zásuvka Obj. číslo

Zásuvka T2S 1fáz. EVP1HSM41

Zásuvka T2 1fáz. EVP1HSM21 

Zásuvka T2S 3fáz. EVP1HSM43

Zásuvka T2 3fáz. EVP1HSM23

Integrovaný kabel Obj. číslo

Integrovaný kabel T1

Integ. kabel T1 16A 1fáz. EVP2CNS161A4

Integ. kabel T1 32A 1fáz. EVP2CNS321A4

Integrovaný kabel T2

Integ. kabel T2 16A 1fáz. EVP2CNS161C4

Integ. kabel T2 32A 1fáz. EVP2CNS321C4

Integ. kabel T2 16A 3fáz. EVP2CNS163C4

Integ. kabel T2 32A 3fáz. EVP2CNS323C4

Přední panel Obj. číslo

EVlink

EVP1HCWN

Krytka Obj. číslo

CAUTION

HAZARD OF PLUG OVERHEATING

Use only a charging cable that has a plug 

with silver-plated contacts

(refer to the cable datasheet).

Failure to follow these instructions can 

result in injury or equipment damage.

Krytka T2 zásuvka 

EVlink Wallbox

EVP1HFS0

Klíč Obj. číslo

Klíč Random (1) EVP1HLSR

Klíč Single (1) EVP1HLSS

(1) Příklad: 
- Při objednání 10 ks klíč Random dostanete 10 ks různých klíčů.
- Při objednání 10 ks klíč Single dostanete 10 ks stejných klíčů.
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6.2 kg - T2/T2S

170

331.5

480

mm

6.6 kg - T2/T2S + TE

7.7 kg - 7.4 kW

8.3 kg - 22.1 kW

in.

18.9

13

6.7

S integrovaným kabelemSe zásuvkou

mm
in.

800
31.5

800
31.5

uu

1000...1650 mm

  Praktické informace

Rozměry (mm)

Doplňkové informace

Technická

dokumentace

Jazyk Objednací číslo

S integ. kabelem

Stručná příručka (1) EN/ES/FR/DE NHA31783

IT/NL/PL/PT NHA31784

Uživatelská příručka EN/ES/FR/DE NHA31787

IT/NL/PL/PT NHA31788

Se zásuvkou

Stručná příručka (1) EN/ES/FR/DE NHA31789

IT/NL/PL/PT NHA31790

Uživatelská příručka EN/ES/FR/DE NHA31778

IT/NL/PL/PT NHA31779

Pro stažení výše uvedených dokumentů použijte webové stránky

www.schneider-electric.com

(1) Součástí dodávky nabíjecí stanice.

 CSTracker – smartphone aplikace

pro snadnou montáž a údržbu

CSTracker umožní elektrikáři, instalatéru nebo servisnímu technikovi:

 • Identifi kovat a registrovat instalované nabíjecí stanice v databázi 

Schneider Electric

 • Registrovat a archivovat servisní zásahy

 • Přístup k webovému portálu aplikace s detaily (poznámky, fotografi e) 

registrovaných intervencí

 • Přístup k technické dokumentaci k nabíjecí stanici

 • Přístup k podpoře on-line
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Práce

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 konfi gurace: identifi kace uživatele, jedna nebo dvě zásuvky, 

samostatně stojící nebo nástěnná montáž

Volitelně
 • Komunikace Ethernet se systémem supervize přes modem GPRS

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 certifi kovaných elektroinstalatérů, kteří zajišťují instalaci 

a montáž, uvedení do provozu, plán údržby, opravy na vyžádání 

a servisní smlouvy.

 • Celosvětové zákaznické centrum

 • Registrační QR kód aplikace pro jednoduchou instalaci nabíjecí stanice. 

Více informací o aplikaci CStracker na straně 35.

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

Snadná instalace

 • Instalace a montáž nabíjecí stanice jednou osobou

 • Technická dokumentace pro: instalaci, uvedení do provozu a diagnostiku 

(viz. „Doplňující informace“, strana 35)

  Stručně

 EVlink Parking

Naskenujte 

QR kód

Cloud-připojení

Ethernet

Domov – bytové domy
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Soukromá parkoviště

SHOPI

Ulice

  Stručně

Pokročilé vlastnosti

Díky integrovanému Web serveru můžete těžit z pokročilých funkcí 

a snadné konfi gurace nabíjecí stanice EVlink.

 • Přizpůsobit požadovaný výkon nabíjecí stanice požadavkům napájecí 

sítě:

 - Konfi gurovat 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: load shedding 

(přednostní napájení), stav jističe a odložené nabíjení

 • Volba řešení pro měření spotřebované energie:

 - S měřícími 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

 - Konfi guraci uživatelských oprávnění pomocí karet RFID: VIP, administrátor, 

uživatel

 - Volbou trvalého umístění kabelu v nabíjecí stanici

 - Konfi guraci IP adresy a parametrů sítě

 - Zobrazením detailních informací o nabíjení (historie 30 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 fi rmware a výhody z nových 

doplňkových funkcí

Supervize nabíjecí stanice

 • Provoz & Údržba infrastruktury pro nabíjení:

 - Připojení nabíjecích stanic k EVlink Insights, Schneider Electric 

supervize – viz. strana 58

 - Připojení k dohledovým a monitorovacím systémům třetích stran 

pomocí protokolu OCPP 1.5

 - Připojení k místním řídícím 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)
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EVlink Parking

Napájení

 • 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

Režim nabíjení

 •Režim 2 s domovní zásuvkou:

 - 10 A / Typ E (CZ standard)

 - 10 A / Typ F (DE standard)

 •Režim 3 se zásuvkou T2 (s nebo bez clonek)

 •Komunikace mezi nabíjecí stanici a elektromobilem kabelem IEC 61851

Čtečka RFID

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®

 Pro další typy karet kontaktujte Schneider Electric

 •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

 •TCP/IP

 •Získání dat přes FTP, SMTP a HTTP

 •Provoz:

 - vzdálené ověření uživatele

 - odeslání datových záznamů o nabíjení

 - monitorování stavu nabíjecí stanice

 - vzdálené příkazy

Certifi kace

 •CE a CB schéma (standardy IEC 61851-1 a IEC 61851-22)

 •EV a ZE ready

 •EAC

Záruka

 •24 měsíců pro celou řadu EVlink

  Vlastnosti

Vzhled nabíjecí stanice 

může být na požádání 

uživatelsky upraven.

Kontaktujte vašeho 

obchodního zástupce 

Schneider Electric pro více 

informací.

Z.E. READY

> Vyhovuje ROHS
> Vyhovuje Reach
> EoLi: Proces ukončení životnosti výrobku
> Vyhovuje Ekologickému profi lu výrobku
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  Objednací čísla nabíjecích stanic

Typ nabíjecí

stanice

Počet 

nabíjecích 

bodů

Typ zásuvky Výkon

7.4 kW 22.1 kW

Připoj & nabíjej – bez čtečky RFID

1(1) T2(2) EVW2S7P02* EVW2S22P02

T2 s krytkami(2) EVW2S7P04 EVW2S22P04*

2 T2(2) EVW2S7P22 EVW2S22P22*

T2 s krytkami(2) EVW2S7P44* EVW2S22P44*

Se čtečkou RFID (3)

1(1) T2(2) EVW2S7P02R EVW2S22P02R

T2 s krytkami(2) EVW2S7P04R* EVW2S22P04R

2 T2(2) EVW2S7P22R EVW2S22P22R*

T2 s krytkami(2) EVW2S7P44R EVW2S22P44R*

(1) Na pravé straně nabíjecí stanice.
(2) Zásuvka s postříbřenými kontakty.
(3) Součástí dodávky je 10 RFID karet.
(*) Krátká dodací lhůta.

Nástěnná montáž

Bez čtečky RFID Se čtečkou RFID

Samostatně stojící

Typ nabíjecí

stanice

Počet 

nabíjecích 

bodů

Typ zásuvky Výkon

7.4 kW - 2.3 kW 22.1 kW - 2.3 kW

Připoj & nabíjej - bez čtečky RFID

1 T2(1) - TF  EVF2S7P2F EVF2S22P2F

T2 s krytkami(2) 

- TE
 EVF2S7P4E EVF2S22P4E

Se čtečkou RFID (2)

1 T2(1) - TF  EVF2S7P2FR EVF2S22P2FR*

T2 s krytkami(2) 

- TE
 EVF2S7P4ER EVF2S22P4ER*

(1) Zásuvka s postříbřenými kontakty.
(2) Součástí dodávky je 10 RFID karet.
(*) Krátká dodací lhůta.

Režim 3 / Režim 2

Typ nabíjecí

stanice

Počet

nabíjecích 

bodů

Typ zásuvky Výkon

7,4 kW 22,1 kW

Připoj & nabíjej - bez čtečky RFID

1(1) T2(2) EVF2S7P02 EVF2S22P02

T2 s krytkami(2) EVF2S7P04 EVF2S22P04

2 T2(2)
 EVF2S7P22 EVF2S22P22

T2 s krytkami(2)
 EVF2S7P44* EVF2S22P44*

Se čtečkou RFID (3)

1(1) T2(2) EVF2S7P02R EVF2S22P02R*

T2 s krytkami(2) EVF2S7P04R EVF2S22P04R*

2 T2(2)
 EVF2S7P22R EVF2S22P22R*

T2 s krytkami(2)
 EVF2S7P44R* EVF2S22P44R*

(1) Na pravé straně nabíjecí stanice.
(2) Zásuvka s postříbřenými kontakty.
(3) Součástí dodávky je 10 RFID karet.
(*) Krátká dodací lhůta.

Režim 3

Bez čtečky RFID Se čtečkou RFID

Režim 3
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Simulátor elektromobilu

Umožňuje kompletní kontrolu správné funkce nabíjecí stanice 

a kabelu pro nabíjení v místě instalace.

Objednací číslo: NCA93100

  Objednací čísla příslušenství

Komponenty pro monitorování a řízení

Software na kartě SD pro PLC Modicon M340. EVlink MS 

Energy & Cluster Management Software

Objednací číslo: NCA82000

EVlink Cluster Management Software

Objednací číslo: NCA84000

Bezdrátové rozhraní 

pro připojení k internetu 

– součástí dodávky 

příslušenství 

EVlink Insights GPRS modem 

Objednací číslo: EVP1MM

Sada 10 RFID přístupových karet

Pro stanice vybavené čtečkou RFID karet. Dodané přístupové 

karty jsou prázdné a připraveny k naprogramování jako 

„uživatel“ nebo „administrátor“.

List se samolepícími štítky pro přístupové karty: 1 administrátor 

+ 9 uživatelů.

Objednací číslo: EVP1BNS

Ochranný kryt přívodního napájecího kabelu

Pro nástěnnou montáž nabíjecích stanic.

Zablokuje přístup uživatele k přívodním kabelům.

Stupeň krytí: IK10

Objednací číslo: EVP1WPSC

Držák kabelu

Pro nástěnnou montáž nebo samostatně stojící nabíjecí stanice 

EVlink Parkoviště.

Umožňuje snadné uskladnění nabíjecích kabelů a zamezuje 

jejich poškození.

Objednací číslo: EVP1PH

EVlink kabel

Více informací na straně 76

Kabel pro připojení 

elektromobilu k nabíjecí 

stanici. Je dostupných 

několik kombinací konektor/

zásuvka.

 EVlink Parking

Sada pro instalaci ochran

Sada pro instalaci ochran do základny samostatně stojící 

nabíjecí stanice.

Objednací číslo: EVP1FKC
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  Objednací čísla náhradních dílů

Základna

Samostatně stojící.

Objednací číslo: EVP2FBS

Viz strana 35

Nástěnná montáž.

Objednací číslo: EVP1WBS

Šedý kryt bez RFID čtečky.

Objednací číslo: EVP1PPG

Kryt RFID

Šedý kryt s RFID čtečkou.

Objednací číslo: EVP1PPGR

Samostatně stojící montáž.

Objednací číslo: EVP2FCG

Kryt nabíjecí stanice

3

Stop

1

3

Start

2

4

Start

2

Stop

1

5

Nástěnná montáž.

Objednací číslo: EVP2WCG

Kryt zásuvky

Zelený kryt zásuvky.

Objednací číslo: EVP1PFSS

Parametry Objednací číslo

7.4 kW 1XT2 EVP2PE702*

7.4 kW 1XT2 RFID EVP2PE702R

7.4 kW 1XT2S EVP2PE704

7.4 kW 1XT2S RFID EVP2PE704R*

7.4 kW 2XT2 EVP2PE722

7.4 kW 2XT2 RFID EVP2PE722R

7.4 kW 2XT2S EVP2PE744*

7.4 kW 2XT2S RFID EVP2PE744R*

7.4 kW T2S-TE EVP2PE74E

7.4 kW T2S-TE RFID EVP2PE74ER

7.4 kW T2-TF EVP2PE72F

7.4 kW T2-TF RFID EVP2PE72FR

22.1 kW 1XT2 EVP2PE2202

22.1 kW 1XT2 RFID EVP2PE2202R*

22.1 kW 1XT2S EVP2PE2204*

22.1 kW 1XT2S RFID EVP2PE2204R*

22.1 kW 2XT2 EVP2PE2222*

22.1 kW 2XT2 RFID EVP2PE2222R*

22.1 kW 2XT2S EVP2PE2244*

22.1 kW 2XT2S RFID EVP2PE2244R*

22.1 kW T2-TF EVP2PE222F

22.1 kW T2-TF RFID EVP2PE222FR*

22.1 kW T2S-TE EVP2PE224E

22.1 kW T2S-TE RFID EVP2PE224ER*

(*) Krátká dodací lhůta

Rozvaděč

CAUTION

DANGER

PELIGRO

DANGER

PERICOLO

ОПАСНОСТЬ

GEFAHR

H
R

B
59

00
0-

01

CAUT

Zelená zásuvka T2.

Objednací číslo: EVP1PSS2

Zelená zásuvka T2 

s clonkou.

Objednací číslo: EVP1PSS4

Zelená zásuvka TE.

Objednací číslo: EVP1PSSE

Zelená zásuvka TF.

Objednací číslo: EVP1PSSF

Zásuvky
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  Praktické informace

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.

Pouze jedna osoba

CAUTION

DANGER

PELIGRO

DANGER

PERICOLO

ОПАСНОСТЬ

GEFAHR

H
R

B
59

00
0-

01

CAUT

3

Stop

1

3

Start

2

4

Start

2

Stop

1

5

Nabíjecí stanice pro nástěnnou montáž

1 Kryt nabíjecí stanice

2 Skříň

3
Základna pro 

nástěnnou montáž

4
Základna pro 

samostatně stojící 

montáž

Typ nabíjecí stanice Samostatně 

stojící montáž

Nástěnná 

montáž

Položka Složení Hmotnost Hmotnost

1 Kryt nabíjecí stanice 17 Kg 8 Kg

2 Skříň 20 Kg 20 Kg

3 Základna pro nástěnnou montáž - 5 Kg

4 Základna pro samostatně stojící montáž 13 Kg -

Obsah balení

123

3

Stop

1

3

Start

2

4

Start

2

Stop

1

5

CAUTION
CA

DANGER

PELIGRO

DANGER

PERICOLO

ОПАСНОСТЬ

GEFAHR

H
R

B
59

00
0-

01

Samostatně stojící nabíjecí stanice

4

1

2

1

Rozměry (mm)

u 1500 mm

1146 mm

900 mm

500 mm

220 mm413 mm

u 1500 mm

Samostatně stojící nabíjecí stanice

Nástěnná montáž nabíjecí stanice

900...1300 mm

u 1500 mm u 1500 mm

256 mm413 mm

620mm

EVlink Parking

Doplňující informace

Technická dokumentace Obj. číslo

Instalační příručka NHA47410

EVlink Parkoviště: Schéma zapojení NHA81498

EVlink Parkoviště: Příručka pro uvedení 

do provozu

DOCA0060EN

Pro stažení výše uvedených dokumentů zadejte 

do pole hledání na www.schneider-electric.com 

objednací číslo dokumentu.
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  Praktické informace

 CSTracker – smartphone aplikace pro snadnou montáž 

a údržbu

CSTracker umožní elektrikáři, instalatéru nebo servisnímu technikovi:

 • Identifi kovat a registrovat instalované nabíjecí stanice v databázi 

Schneider Electric

 •Registrovat a archivovat servisní zásahy

 •Přístup k webovému portálu aplikace s detaily (poznámky, fotografi e) 

registrovaných intervencí

 •Přístup k technické dokumentaci k nabíjecí stanici

 •Přístup k podpoře on-line

Krok 1

Montáž, instalace 

a propojení ochran 

na DIN liště.

Krok 2

Instalace DIN lišty 

s ochranami do základny 

pro samostatně stojící 

montáž

Krok 3:

Dokončení zapojení

Krok 4:

Instalace předzapojené 

základy do nabíjecí stanice

Doporučené jištění

Popis

Nabíjení 1fáz. 3fáz.

Jmenovitý výkon - Proud 7,4 kW - 32 A 22,1 kW - 32 A

Ochrany

Jistič (nadproud)(1) 40 A char. C 40 A char. C

Proudový chránič(1) 30 mA typ Asi(2) 30 mA typ B

Vypínací spoušť A9N26969 A9N26969

(1) Objednací číslo žádejte u Zákaznické podpory Schneider Electric.
(2) V některých zemích může být požadován typ B. Zkontrolujte platné standardy.

Snadná instalace na DIN lištu s montážní sadou.

Objednací číslo: EVP1FKC
kompatibilní s nabíjecí stanici 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.

Naskenujte nebo 

klikněte na QR kód

Co je uvnitř nabíjecí stanice EVlink Parking
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 EVlink City 
NEW

Na ulici

Hlavní parametry 

Výkon pro nabíjení

 • Kompatibilní s napájecí sítí 220-240 a 380-400 V AC 

 • 7,4 nebo 22,1 kW na zásuvku, pro 1fáz. nebo 3fáz. napájení, 

s nastavitelným proudem od 8 do 32 A

Zásuvky
 • Na obou stranách

 • dostupné konfi gurace na každé straně:

 - 1 x Typ 2 + 1 x Typ E (domovní)

 • Robustní zásuvky s clonkami a postříbřenými kontakty zabraňujícími 

přehřátí

Zabudované ochrany
 • Jistič (nadproud)

 • Proudový chránič (reziduální proud)

 • Vypínací spoušť MNx

Detekce automobilu
 • Až 2 automobilů indukční smyčkou (smyčka není součástí dodávky)

Přístup
 • Řízení přístupu k nabíjecí stanici RFID kartou a Smartphone, pokud je 

nabíjecí stanice připojena k supervizi EVlink insights

Komunikace
 • Komunikace Ethernet se systémem supervize přes modem GPRS

Možnosti
 • Uživatelské přizpůsobení s logem nebo barevné provedení, atd.

 • Svodič přepětí (předpřipravené připojení)

Příslušenství
 • Karty RFID, kabely, atd.

Služby
 • Celosvětová síť certifi kovaných elektroinstalatérů, kteří zajišťují instalaci 

a montáž, uvedení do provozu, plán údržby, opravy na vyžádání 

a servisní smlouvy.

 • Celosvětové zákaznické centrum

 • Registrační QR kód aplikace pro jednoduchou instalaci nabíjecí stanice

Více informací o aplikaci CStracker na straně 41

Optimalizovaná architektura
 • Samostatně stojící nabíjecí stanice nebo seskupení stanic, které sdílejí 

distribuční rozváděče a komunikační sběrnici

 • Není nutná instalace místního serveru pro přístup do platformy supervize 

cloud-připojení EVlink Insights od Schneider Electric

Snadná instalace

 • Všechny dokumenty pro instalaci a uvedení do provozu je možné 

stáhnout z webových stránek www.schneider-electric.com

  Stručně

Naskenujte 

QR kód

Cloud-připojení

Ethernet

Schneider Electric podporuje

OCPP a je aktivním členem 

OCA (Open Charge 

Alliance).
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  Stručně

Pokročilé vlastnosti

Díky integrovanému Web serveru můžete těžit z pokročilých funkcí 

a snadné konfi gurace nabíjecí stanice EVlink.

 • Přizpůsobit požadovaný výkon nabíjecí stanice požadavkům napájecí 

sítě:

 - konfi gurovat správu nabíjení pro zásuvku nebo pro nabíjecí stanici

 - nastavit automatické vyrovnání nabíjení mezi zásuvkami pro duální 

nabíjecí stanice

 - nastavit další související funkce pro správu energie: load shedding 

(přednostní napájení), stav jističe a odložené nabíjení

 • Volba řešení pro měření spotřebované energie:

 - s měřícími 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

 - konfi gurací uživatelských oprávnění pomocí karet RFID: VIP, 

administrátor, uživatel

 - konfi guraci IP adresy a parametrů sítě

 - zobrazením detailních informací o nabíjení (historie 30 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 fi rmware a výhody z nových 

doplňkových funkcí

Supervize nabíjecí stanice

 • Provoz & Údržba infrastruktury pro nabíjení:

 - připojení nabíjecích stanic k EVlink Insights, Schneider Electric 

supervize – viz. strana 58

 - připojení k dohledovým a monitorovacím systémům třetích stran 

pomocí protokolu OCPP 1.5

 - připojení k místním řídícím systémům, jako je Building Management 

System (system pro správu budovy), pomocí protokolu Modbus 

TCP/IP
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EVlink City 
NOVÉ

Napájení
 • Uzemňovací soustava: TT, TN nebo IT

 • 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

Zabudované ochrany

Popis

Nabíjení 1fáz. 3fáz.

Jmenovitý výkon - Proud 7.4 kW - 32 A 22.1 kW - 32 A

Ochrana

Jistič (nadproud)(1) 40 A char. C 40 A char. C

Proudový chránič(1) 30 mA typ Asi(2) 30 mA typ B

Vypínací spoušť MNx A9N26969 A9N26969

(1) Objednací čísla od Schneider Electric.
(2) Proudový chránič typ B může být požadován v některých zemích. Viz. místní standardy 

a předpisy.

Režimy nabíjení
 •Režim nabíjení 2:

 - 10 A / Typ E (standard CZ) domovní zásuvka

 •Režim nabíjení 3 se zásuvkou T2

 •Komunikace mezi nabíjecí stanici a elektromobilem kabelem IEC 61851

Čtečka RFID

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®

 Pro další typy karet kontaktujte Schneider Electric

 •2 karty jsou 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: -30 až +50 °C

Připojení k IT síti
 •TCP/IP

 •Získání dat přes FTP, SMTP a HTTP

 •Provoz:

 - vzdálené ověření uživatele

 - odeslání datových záznamů o nabíjení

 - monitorování stavu nabíjecí stanice

 - vzdálené příkazy

Certifi kace
 •CE a CB schéma (standardy IEC 61851-1 a IEC 61851-22)

 •EV a ZE ready

 •EAC

Záruka
 •24 měsíců pro celou řadu EVlink

  Vlastnosti

Vzhled nabíjecí stanice 

může být na požádání 

uživatelsky upraven.

Kontaktujte vašeho 

obchodního zástupce 

Schneider Electric pro více 

informací.

> Vyhovuje ROHS
> Vyhovuje Reach
> EoLi: Proces ukončení životnosti výrobku
> Vyhovuje Ekologickému profi lu výrobku
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  Objednací čísla nabíjecích stanic

Typ nabíjecí stanice* Typ zásuvky Výkon

Levá strana Pravá strana 7.4 kW 22.1 kW

T2 + TE T2 + TE EVC1S7P4E4ERF EVC1S22P4E4ERF

  
GPRS

T2 + TE T2 + TE EVC1S7P4E4ERFM EVC1S22P4E4ERFM

  

T2 + TE T2 + TE EVC1S7P4E4ERFD EVC1S22P4E4ERFD

  
GPRS

  

T2 + TE T2 + TE EVC1S7P4E4ERFT EVC1S22P4E4ERFT

T2 TE

Samostatně stojící

(*) Všechny nabíjecí stanice jsou dodávány s 2 RFID kartami



Řada výrobků EVlink

40  |  Řešení nabíjení elektromobilů schneider-electric.com

Simulátor elektromobilu

Umožňuje kompletní kontrolu správné funkce nabíjecí stanice 

a kabelu pro nabíjení v místě instalace.

Objednací číslo: NCA93100

  Objednací čísla příslušenství

Software pro PLC

Software na kartě SD pro PLC Modicon M340. EVlink MS 

Energy & Cluster Management Software

Objednací číslo: NCA82000

EVlink Cluster Management Software

Objednací číslo: NCA84000

Sada 10 RFID přístupových karet

Pro stanice vybavené čtečkou RFID karet. Dodané přístupové 

karty jsou prázdné a připraveny k naprogramování jako 

„uživatel“ nebo „administrátor“.

List se samolepícími štítky pro přístupové karty: 1 administrátor 

+ 9 uživatelů.

Objednací číslo: EVP1BNS

EVlink kabel

Více informací na str. 46

Kabel pro připojení elektromobilu k nabíjecí 

stanici. Je dostupných několik kombinací 

konektor/zásuvka.

EVlink City 
NEW
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   Praktické informace

CSTracker – smartphone aplikace pro snadnou montáž 

a údržbu

CSTracker umožní elektrikáři, instalatéru nebo servisnímu technikovi:

 • Identifi kovat a registrovat instalované nabíjecí stanice v databázi 

Schneider Electric

 •Registrovat a archivovat servisní zásahy

 •Přístup k webovému portálu aplikace s detaily (poznámky, fotografi e) 

registrovaných intervencí

 •Přístup k technické dokumentaci k nabíjecí stanici

 •Přístup k podpoře on-line

Rozměry (mm)

 ≥ 1000 mm ≥ 1000 mm

694 mm

482 mm

≥ 500 mm

263 mm

694 mm

1410 mm

Dodatečné informace

Technická dokumentace Obj. číslo

Instalační manuál NHA63897

Příručka pro uvedení do provozu DOCA0060EN

Výše uvedené dokumenty můžete najít 

a stáhnout na www.schneider-electric.com

Naskenujte nebo 

klikněte na QR kód

Co je uvnitř nabíjecí stanice EVlink City
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Řešení pro rychlonabíjení EVlink Fast

Nabídka

Vysoká úroveň kvality výrobku a služeb:

 •Správa instalace v místě montáže

 •Uvedení do provozu rychlonabíjecí stanice podle požadavků zákazníka 

a typu aplikace

 •3 úrovně servisních smluv (Ultra, Prime a Plus)

 •Celosvětová vzdálená podpora po telefonu

 •Aktualizace nabíjecí stanice posledním fi rmware

Instalace a uvedení do provozu

 •Provedena fy Schneider Electric nebo certifi kovanými partnery

 •Posouzení infrastruktury pro připojení nabíjecí stanice zajistí studie 

proveditelnosti. Stanoví potřebný výkon a vedení,

 •Optimální úroveň ochrany a monitorování pro nabíjecí stanice

Údržba

 •On-line podpora a diagnostika nabíjecí stanice

 •On-line aktualizace software

 •Schneider Electric nabízí přípravu servisní smlouvy podle požadavků 

zákazníka pro optimalizaci provozuschopnosti nabíjecí stanice

  Stručně

EVlink Rychlonabíjecí 

stanice je navržena 

pro rychlé nabíjení 

elektromobilů:

80 % kapacity baterie 

je nabito za méně než 

30 minut.

Jsou určeny především 

pro čerpací stanice.

  Použití



schneider-electric.com Řešení nabíjení elektromobilů  |  43

Mechanické parametry a parametry prostředí

 •Stupeň krytí: IP54 (kromě kabelů)

 •Stupeň mechanické ochrany: IK10

 •Provozní teplota: -30°C / +50°C

Síťové napájecí napětí a režim nabíjení

 •Napájení: 400 Va (+10 / -15%), 3fáz., 50 – 60 Hz

DC proud nabíjecí stanice

 •Nabíjení v režimu 4 (IEC 61851-23)

 •Typ konektoru CHAdeMO

 •Typ konektoru Combo 2

 •Nabíjecí napětí/proud: 500 V DC/125 A - 485 V DC s CHAdeMO 

konektorem

 •Elektrické ochrany jsou integrovány v nabíjecí stanici

 •Délka kabelu: 4 m

AC proud nabíjecí stanice

 •Nabíjení v režimu 3 (IEC 61851-22)

 •Nabíjecí napětí/proud: 400 V AC/63 A AC

 •Elektrické ochrany jsou integrovány v nabíjecí stanici

 •Délka kabelu: 4,4 m

Uživatelské rozhraní a data

 •Podsvícený LCD grafi cký displej (2 řádky)

 •4 citlivá dotyková tlačítka

 •3 dvojbarevné LED stavové signálky

 •Karta CPU (s RFID)

 •Bezdotyková čtečka

Dostupné možnosti

 •Barevné úpravy a samolepky

 •Čtečka čárových kódů

 •Na vyžádání:

 - Připojení Supervize (integrace supervize třetích stran)

 - Platební systém

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

  Vlastnosti

Typ produktu 500 V DC 500 V DC + 400 Va

Combo2 50 kW DC/CHAdemo 50 kW DC/AC 43 kW

Prosím, kontaktujte nás.

Combo2 50 kW DC/CHAdemo 50 kW DC/AC 22.1 kW 

Combo2 50 kW DC/CHAdemo 50 kW DC

Combo2 50 kW DC/AC 43 kW

Combo2 50 kW DC/AC 22.1 kW

CHAdemo 50 kW DC/AC 43 kW

CHAdemo 50 kW DC/AC 22.1 kW

  Konfi gurace
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Naskenujte 

nebo klikněte 

na QR kód

Jak používat nástroj 

pro simulaci elektromobilu

Jednoduché ovládání...

Simulátor připojíte k nabíjecí stanici a spustíte nabíjení pomocí ovládacího 

tlačítka. Výsledek je okamžitě viditelný na nabíjecí stanici a simulátoru 

elektromobilu. Během několika minut je ověřena správná funkce nabíjecí 

stanice.

… a maximální nezávislost

Napájení přes nabíjecí kabel

Napájení simulátoru je provedeno nabíjecím kabelem.

Neobsahuje žádné vnitřní baterie. Vzdálenost obsluhy není nijak omezena.

Nástroj pro simulaci elektromobilu

Nástroj pro profesionály
Kontrola správné funkce nabíjecí stanice

 •EVlink Wallbox

 •EVlink Smart Wallbox

 •EVlink Parkoviště

 •EVlink City

 •Pro simulaci nabíjení elektromobilu pro jakoukoli nabíjecí stanici, která 

vyhovuje IEC 61851-1

Použití
Robustnost

 •Mechanická odolnost IK: IK8

 •Odolnost při pádu až z 1 m

 • IP54: uzavřené víko

 • IP44: otevřené víko

Malá hmotnost

 •Hmotnost: 6 kg

Kompatibilita
Slouží pro připojení a testování konektoru typu T1 nebo T2.

Jednofázové nebo třífázové nabíjení AC proudem.

  Stručně

> ROHS compliant
> Reach compliant
> EoLi: End Of Life Process
> Product Environmental Profile 
compliant

Reference: NCA93100

INLET   SELECTOR
TYPE  1     TYPE  2

PMAL   TSET3  ESAHP2  ESAHP1  ESAHP
NEUTRAL-PHASE

INVERSION

TEST   DIFF
PHASE SELECTOR EV STATUS

EARTH FAULT
ON    OFF

Volba typu konektoru

Konektor Typ 2

Simulace signálu z elektromobilu

Kontrola vypnutí proudového 

chrániče
Kontrola simulace „zemní poruchy na elektromobilu“

Volba testovací fáze

Konektory BNC:

- měření odporu konektoru nabíjecího kabelu

- sledování průběhu nabíjecího proudu a komunikačních signálů PWM na osciloskopu

Konektor Typ 1

Signálky pro diagnostiku:

– Přítomnost napětí

Fáze 1, 2, 3, Záměna

Fáze/N

– Tlačítko signalizace

diagnostiky

INLET   SELECTOR
TYPE  1     TYPE 2

PMALTSET3ESAHP2ESAHP1ESAHP
NEUTRAL-PHASE

INVERSION

TEST   DIFF
PHASE SELECTOR EV STATTT US

EARTH FAULTLL
ON    OFF

Simulace signálu z elektromob

Kontrola simulace „zemní poru

Volba testovací fáze

Simulátor elektromobilu
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  Vlastnosti

Je k dispozici několik typů 

kombinací konektorů / zástrček 

pro elektromobily a infrastrukturu 

nabíjecích stanic.

Více informací str. 46

Vlastnosti napájení

 •Simulátor je napájen proudem z nabíjecího kabelu

 •Frekvence sítě: 50 Hz nebo 60 Hz

 •Uzemňovací soustava:: TT nebo TN (nepoužívejte IT)

 •Napětí:

 - 230 Va pro konektor Typ 1

 - 400 Va pro konektor Typ 2

 •Zkušební nabíjecí proud < 1 A

Mechanické parametry a parametry prostředí

 •Stupeň krytí (podle IEC 60529):

 - uzavřené víko: IP54

 - otevřené víko: IP44 

 •Stupeň mechanické ochrany (podle IEC 62262): IK8

 •Rozměry (V x D x H): 270 x 305 x 170 mm

 •Hmotnost: 6 kg

 •Levá strana simulátoru:

Typ 1 zásuvka • IEC 62196 Typ 1 • U: 230V1 • I: < 1 A • F: 50 – 60 Hz

 •Pravá strana simulátoru:

Typ 2 zásuvka • IEC 62196 Typ 2-II • U: 400V3~ • I: < 1 A • F: 50 – 60 Hz

 •Teplota pro uskladnění: -30°C / +50°C

 •Provozní teplota: -30°C / +50°C

 •Nebezpečí poškození simulátoru v případě poklesu teploty pod -2 °C

 •Relativní vlhkost (RH): < 95 %

Příslušenství a dokumentace

 •Plastický zafoliovaný manuál umístěný ve víku simulátoru

 •Detailní uživatelská příručka – součástí dodávky

Certifi kace

 •Simulátor elektromobilu vyhovuje standardu IEC 61010-1 a IEC 61851-1

Doporučené měřící přístroje pro další testování

 •Ohmmetr: pro měření odporu konektoru nabíjecího kabelu.

 •Osciloskop: pro sledování signálů v průběhu simulace stavu 

elektromobilu (signály odpovídají standardu IEC 61851).

Jako doplněk: nabíjecí kabely EVlink

Jsou nezbytné pro testování nabíjecích stanic.
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Řada výrobků EVlink

 EVlink Kabel

  Vlastnosti

Typ 1 (T1) Typ 2 (T2)

• Testovaný a certifi kovaný výrobek: 

Certifi kované laboratoře CB třetích stran (LCIE). V souladu s platnými 

standardy IEC 62196.

• Vysoká ochrana, rychlé nabíjení (Režim připojení 3)

• Vysoká pevnost a odolnost kabelu 

EVlink kabel pro nabíjecí stanice:

Mobilita na dosah ruky

Jaký EVlink Kabel

je vhodný pro váš elektromobil?

Typ 1 Typ 2

nebo

Konektor 

elektromobilu

Zásuvka 

nabíjecí 

stanice

Objednací číslo Počet fází
Akceptovatelný nabíjecí

výkon (kW)
Hmotnost Délka kabelu

1 3 3.7 7.4 11 22.1 (kg) (m)

T1 T2

EVP1CNS32121 2,4 5

T2 T2

EVP1CNS32122 2,5 5

EVP1CNS32322 3,2 5

Vlastnosti

 •Délka: 5 m

 •Max. proud: 32 A

 •Pracovní teplota: -30 až +50 °C

 •Stupeň krytí: IP44

Dva dobré důvody pro druhý EVlink Kabel 

v elektromobilu

1  

Možnost využití 

veřejných nabíjecích 

stanic pro nabíjení 

elektromobilu: EVlink 

kabel je vhodný 

pro veřejné nabíjecí 

stanice a umožňuje 

rychlé nabíjení 

s vysokým stupněm 

ochrany.

2  

Zajištění nouzového

řešení.

Např.: poškozený 

nebo ztracený 

nabíjecí kabel... 

pomoc jinému řidiči 

elektromobilu.

Typ 2
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 Řízení energie
nabíjecích stanic
EVlink energy management
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Řízení energie: Proč?

 •Zabraňuje přerušení provozu objektu 

– provozním ztrátám.

 •Redukuje energie a snižuje náklady 

na elektrickou infrastrukturu.

 •Zvyšuje spokojenost řidičů a uživatelů 

elektromobilů.

 •Zvyšuje účinnost provozu

Cena

Trvale 

dostupné 

služby

Jak realizovat řízení energie?

Energy management

Řízení energie

A pro nabíjecí stanice, jak to funguje?

VIP

V případě potřeby umožňuje současné nabíjení 

více elektromobilů, tak rychle jak je to možné...

...při zachování požadavku na prioritu nabíjení, pokud je to potřeba.

Omezení výkonu

„Požadavek“ 

podle smlouvy 

s dodavatelem el. 

energie, nebo max. 

dostupný výkon (závisí 

na průřezu kabelů, 

jmenovitých proudech 

jističů, atd.).

Měření

Celkové spotřeby 

každého nabíjecího 

bodu.

Regulace

Regulátor zajišťuje 

sběr dat a spuštění 

algoritmů pro 

řízení celkové 

poptávky (spotřeby) 

a dostupnosti výkonu 

pro elektromobily.

Akční členy

Nabíjecí stanice, 

které mohou trvale 

omezit proud 

dodávaný pro nabíjení 

elektromobilu.

Kapacita 

připojených 

obvodů

Smlouva s 

dodavatelem 

elektrické 

energie

kW

xx kW
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Řešení pro škálovatelnou správu energie

Pro malé nebo rozsáhlé infrastruktury pro nabíjení elektromobilů jsou 

klíčové požadavky na snížení nákladu na elektrickou energii nebo 

nepřetržitý provoz.

To platí hlavně pro investory, kteří chtějí zajistit budoucnost svých investic. 

Například, autonomie elektromobilů se zvýší zlepšením kapacity baterií, 

což vyžaduje rychlé dodání více energie nabíjecí stanicí.

Řízení energie muže být provedeno ve dvou vzájemně 

se doplňujících směrech

Aktivace této integrované funkce umožní omezit maximální výkon nabíjecí stanice se dvěmi 

zásuvkami a vyrovnat zatížení mezi 2 zásuvky, což umožní nabíjet elektromobily tak rychle jak je to 

možné a zároveň zůstává uvnitř maximálního výkonového omezení nastaveného pro nabíjecí stanici.

Nabíjecí stanice tak sníží výkon dodaný do elektromobilů v případě, že požadují více energie než je 

maximálně nastavený výkon nabíjecí stanice.

Poskytují optimální fl exibilitu

Maximální výkon nabíjecí stanice může být 

nastaven:

 •V nastavení prostřednictvím integrovaného 

web serveru. Tato hodnota může být kdykoli 

upravena, několika kliknutími.

 •Může být nastavena vzdáleně externím 

systémem, buď trvale nebo dynamicky. 

Vzdálené nastavení centrálním systémem může 

být provedeno:

 - back-end Charge Point Operator, pomocí 

protokolu OCPP

 - Building Management System (system pro 

správu budovy), Energy Management.

Architektura a provedení se liší, ale 

klíčové výhody zůstávají: nižší náklady, 

nižší účty za el. energii, omezení 

výpadků.

Samostatná 

nabíjecí 

stanice

Seskupení 

nabíjecích 

stanic

Řízení energie pro samostatné 
nabíjecí stanice
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Seskupení nabíjecích stanic napájených
ze stávající budovy

Automatické řízení budov a EVlink Energy Management, 
doplňkové systémy

V budovách, automatické řídící systémy spravují celkovou spotřebu, 

přizpůsobují provoz některých zařízení a optimalizují spotřebu a celkové 

náklady bez nepříznivého ovlivňování provozu budovy.

Celková spotřeba a spotřeba seskupení nabíjecích stanic je trvale přenášena 

do PLC. Pokud se spotřeba přiblíží k mezní hodnotě stanovené ve smlouvě 

s dodavatelem elektrické energie, program EVlink Energy Management odešle 

do nabíjecích stanic požadavek na dočasné omezení nabíjení (nabíjecího 

proudu). Systém pro řízení a správu budovy může také dynamicky nastavit 

maximální výkon pro seskupení nabíjecích stanic.

Nabíjecí stanice jsou ve stávajících budovách společně seskupeny, aby umožnily 

řízení (administrativní, technické) správcem budovy. Příkladem je fi rma spravující 

vozové parky.

Řízení celkové spotřeby energie (budova + nabíjecí stanice) je doporučené pro 

instalace, kde je maximální výkon stanice (při současném použití všech nabíjecích 

bodů na max. výkon) velký v porovnáním se spotřebou budovy.

Volba max. výkonu.

Měření spotřeby budovy a nabíjecích stanic.

Algoritmus v reálném čase alokuje výkon pro elektromobily.

1

2

3

Systém pro řízení a správu budovy EVlink Energy Management

Nastavení Monitorování Přidělení výkonu

1 2 3

Smlouva s 

dodavatelem 

elektrické 

energie

kW

kW

xx kW

2

2

3

3

1

Monitorování výkonu

„Dynamická alokace 

výkonu“: EVlink Energy 

Management počítá v reálném 

čase maximální hodnotu 

nastaveného výkonu.

Výkon

Čas

xx kW

 Omezení

  Výkon pro nabíjení
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Seskupení nabíjecích stanic napájených přímo 
z rozvodné sítě

EVlink Energy management, dodržení podmínek 
dodavatele el. energiet

V rozváděči pro ochrany a ovládání, program EVlink MS Řízení 

energie nahraný v PLC zajišťuje řízení spotřeby energie. Při uvedení do 

provozu je zadaná hodnota parametru maximálního výkonu, společně 

s režimem pro omezení výkonu stanice (viz. popis na další straně).

PLC trvale monitoruje celkový výkon nabíjecí stanice. V případě 

potřeby může kdykoli aktivovat nebo zrušit omezení výkonu nabíjecí 

stanice.

Nabíjecí stanice jsou napájeny přímo z veřejné distribuční sítě. Instalace obsahuje elektroměr 

a předplacený jistič. Tento případ se obecně vztahuje na patrové parkoviště s nezávislým 

správcem.

Řízení elektrické energie je systematicky optimalizováno s ohledem na investiční náklady 

a předplacenou cenu za odebranou el. energii.

Volba max. výkonu.

Měření spotřeby budovy a nabíjecích stanic.

Algoritmus v reálném čase alokuje výkon pro elektromobily.

1

2

3

EVlink Energy Management

Nastavení Monitorování Přidělení výkonu

1 2 3

kW

2

3

xx kW

3

Smlouva

s doda-

vatelem el. 

energie

1

Monitorování výkonu

„Statický výkon“ (max. hodnota): nastavená hodnota výkonu 

je rovna požadované hodnotě. Tento režim může být použit 

pro napájení nabíjecích stanic v budově. Nastavená hodnota 

závisí na velikosti napájecího obvodu nabíjecích stanic nebo 

provozních potřebách.

Výkon

Čas

xx kW

 Max. nastavená hodnota

  Výkon nabíjecí stanice
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Řízení seskupení nabíjecích stanic

Každá nabíjecí stanice umožňuje omezení 

výstupu

Jakmile je elektromobil připojen k nabíjecí 

stanici může začít nabíjení. Výstupní proud je 

automaticky omezen nabíjecí stanicí: v souladu 

s omezením maximálního výkonu nabíječe v 

elektromobilu, nabíjecího kabelu nebo nabíjecí 

stanice >>nebo na požadavek aktivního 

programu EVlink MS Řízení energie v PLC

EVlink MS: Omezující režimy 

pro řízení el. energie
PLC řídí el. energii a může kdykoli snížit výkon 

nabíjecích stanic odesláním požadavku na 

všechny stanice.

Volba režimu pro spuštění nabíjení je 

navržena tak, aby zohlednila omezené použití 

elektromobilů přijíždějících k nabíjecím stanicím.

xx kW

Rovnoměrné snížení

Okamžitý výstupní výkon 

každé nabíjecí stanice je 

snížen o stejné procento 

výkonu.

Případ stanice, kde prioritou 

je zajistit stejné množství 

energie pro všechny stanice.

   Omezení výst. 
výkonu: -Z%

   Omezení výst. 
výkonu: -Z%

   Omezení výst. 
výkonu: -Z%

Omezení s prioritami

Výstup nabíjecí stanice 

s nejvyšším výkonem je 

omezen jako první.

Případ stanice, kde prioritou 

je zajistit stejné množství 

energie pro nabití všech 

elektromobilů při současném 

snížení dostupného výkonu.

Omezení s přístupovou kartou VIP

Stanice nabíjející elektromobil, 

po identifi kaci prioritní 

přístupovou kartou VIP 

uplatňuje požadavek pouze 

na částečné nebo žádné 

snížení dostupného výkonu. 

Případ stanic s čtečkou 

RFID přístupových karet. 

Nabíjení některých vozidel 

není omezeno ze servisních 

důvodů nebo upřednostněním 

zákazníka.

   Výstupní výkon 
beze změn

VIP
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Provoz infrastruktury pro nabíjení
EVlink Insights
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 EVlink Insights

Odstupňovaná nabídka

Servisní smlouva podle požadavků zákazníka:

 •Monitorování nabíjecích bodů a vzdálená 

diagnostika

 •Vzdálený provoz jako je úprava nastavení 

jednotlivých nabíjecích bodů a aktualizace 

fi rmware nabíjecích stanic

 •Údržba

 •Zprávy a doporučení

 •Přístup k webovému portálu pro správu 

oprávnění uživatelů

 •Premium přístup k zákaznickému centru 

Schneider Electric

Schneider Electric pečuje o provoz vaší 

infrastruktury.

Vlastní řešení služeb: služby IT backend 

a webové portály k vlastní správě infrastruktury 

a uživatelů

 •Autentifi kace oprávnění

 •Detailní záznamy o nabíjení uživatelů

 •Monitorování provozu a nabíjecích bodů

Získáte nástroje zajišťující provoz infrastruktury 

díky rozsáhlým službám IT backend 

a aplikacím

Služby Schneider Electric EVlink Insights mohou být přizpůsobeny vašim 

očekáváním a nastaveny na míru pro vaši fi rmu a strategii:

eMobility Self  Service (eMSS) portál, používán zákazníkem

Správa přístupových oprávněníDetailní informace o nabíjení

Infrastructure CONtrol (ICON) portál

Webový portálServisní smlouva

Zajišťuje Schneider Electric Používán zákazníkem

nebo
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Vzdálená správa nabíjecích stanic a uživatelských práv

Operátorské uživatelské rozhraní 
pro nabíjecí body

Služby eMobility

Správa přístupu a generování 

zpráv

Řízení Infrastruktury

Vzdálené řízení, monitorování 

a diagnostika infrastruktury

Rozhraní pro uživatele

Aplikace pro Smartphone

Hledání nabíjecích bodů 

a spuštění nabíjení

Rozhraní třetích stran:

 •Roaming

 •Platební řešení

 •atd.

Cloudové kyberneticky 

bezpečné-testované řešení 

přístupné prostřednictvím 

webového prohlížeče

Nabíjecí stanice jsou připojeny 

přes GPRS modem

Nabíjecí stanice jsou připojeny 

přes GPRS modem

Nabíjecí stanice jsou připojeny 

přes GPRS modem

Samostatná přípojkaSamostatná přípojka Samostatná přípojka

Připojení klastru

Communication 
Bus

Připojení klastru

Communication 
Bus

Připojení klastru

Communication 
Bus

Řetězové připojení

Communication 
Bus

Řetězové připojení

Communication 
Bus

Řetězové připojení

Communication 
Bus
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Komplexní využití infrastruktury

Detailní záznamy o nabíjení zpřístupní analýzy 

dostupnosti a obsazenosti nabíjecího bodu:

 •Návrh kroků vedoucích k lepšímu využití 

stávající infrastruktury

 •Plánování budoucích investic

 •Porozumění fi remním uživatelům nebo chování 

zákazníků a zlepšení strategie

Detailní záznamy o nabíjení na uživatele 

dostupné pro:

 •Generování faktur pro uživatele elektromobilu

Výhody pro všechny uživatele

Zlepšuje zkušenosti uživatelů 
elektromobilů:

 •Systém využívá několik způsobů ověření 

uživatele jako je např. Smlouva-ID, karta RFID 

nebo voucher

 •Všechny metody ověření uživatele jsou platné 

současně ve všech lokalitách

 •Problémy jsou detekovány automaticky, což 

zlepšuje celkovou dostupnost nabíjecích stanic

 EVlink Insights
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Celkové náklady na vlastnictví jsou 
optimálně spravovány

 •Snížení investičních nákladů:

 •Žádné servery a náklady na správu IT

 •Široký rozsah vzdálených operací dostupných 

bez servisního zásahu v místě instalace

 •Vysoká provozuschopnost infrastruktury

Servisní služby jsou opti-
mální a adaptovatelné 
pro rozsáhlé infrastruktury:

 •Kompletní viditelnost nabíjecích 

stanic s aktuálními stavy 

a dostupnosti, analýza spotřeby, 

aktivace servisního stavu...

 •Vzdálené ovládání nabíjecích stanic: 

konfi gurace, aktualizace fi rmware, 

diagnostika se záznamem o údržbě, 

vzdálený start a stop nabíjení

Údržba je rychlejší, méně nákladná 
a účinnější:

 • Přijímání alarmů z nabíjecích stanic

 • Provedení vzdálené diagnostiky

 • Stažení zpráv o údržbě zařízení
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Vlastnosti

EVlink Insights

Správa uživatelů:

 •Zobrazení a úprava ID smlouvy uživatelů

 •Aktivace nebo deaktivace ID smlouvy uživatelů

 •Zobrazení, Přidání nebo Odstranění přidělené karty RFID

Detailní záznamy a zprávy o nabíjení:

 •Zobrazení nabíjecích bodů a záznamů (kWh nebo časový průběh)

 •Zobrazení diagramů a grafů

 •Poskytuje údaje o spotřebě a export souborů .csv pro defi nované 

časové období

 •Simulace úspor CO
2
 a ovládací panely

  eMSS: eMobility Self  Service portál

Infrastruktura:

 • „Aktuální stav“ widget zobrazuje aktuální stav nabíjecích bodů

 • „Dostupnost“ widget zobrazuje dostupné a nedostupné nabíjecí body

Vzdálená aktivace nabíjení:

 •Spuštění a zastavení nabíjení

 •Různé metody ověření uživatele: smlouva-ID, voucher, goodwill

Monitorování infrastruktury:

 •Monitorování stavu (dynamické)

 •Monitorování detailu nabíjecího bodu, zahrnuje technické informace, 

aktivní služby pro nabíjecí bod, dostupnost, nabíjecí relace za 

posledních 7 dní

Správa nastavení:

 •Vzdálená změna nastavení samostatných nabíjecích bodů

 •Změna provozních režimů nabíjecího bodu od režimu s ověřením 

uživatele do režimu bez ověření uživatele

Aktualizace Firmware:

 •Vzdálená aktualizace fi rmware bez místního servisního zásahu technika

 •Kompletní aktualizace fi rmware pro více nabíjecích bodů současně

Vzdálená diagnostika:

 •Chybové zprávy OCPP

 •Přístup k záznamům údržby s chybovými logy

  ICON: Infrastructure CONtrol portál
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Infrastruktura pro komunikaci

Servery supervize umožňují provoz infrastruktury 

sestávající ze seskupení samostatných 

nabíjecích stanic nebo několika různě 

geografi cky rozmístěných nabíjecích stanic. 

Každá nabíjecí stanice vyměňuje data přes 

bezdrátový modem (GPRS).

Provozní stav, hodnoty měřičů v reálném čase 

a detailní záznamy o nabíjení mohou být 

zpřístupněny lokálně nebo vzdáleně libovolným 

webovým prohlížečem.

Výhody Cloud Computing

Schneider Electric přijal Cloud Computing ke 

shromažďování, ukládání a poskytování dat o 

připojených nabíjecích stanicích.

Pomocí Cloud Computing jsou všechny 

potřebné IT zdroje (servery, programy, atd.) 

dostupné v reálném čase přes Internet.

 •Přístup z libovolného místa pomocí 

standardního webového prohlížeče.

 •Vlastník nabíjecí stanice je osvobozen od IT 

nákladů na pořízení a správu.

 •Data jsou automaticky zálohována.

Data

EVlink Insights předplatné

Bezpečnost a diskrétnost

Přístup do portálu je chráněn heslem. Každý 

provozovatel má osobní přístup a autorizaci pro 

zobrazení a/nebo změnu údajů.

Datová komunikace je v souladu s protokolem 

HTTPS a pomáhá zajistit integritu a diskrétnost 

dat.

Pro další informace o systému požádejte o 

cenovou nabídku vašeho obchodního zástupce 

Schneider Electric.



64  |  Řešení nabíjení elektromobilů schneider-electric.com



schneider-electric.com Řešení nabíjení elektromobilů  |  65
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Služby pro kontraktory

Služby pro provozovatele
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Řešení vašeho projektu

Posloucháme

Rozumíme

Navrhujeme

Váš kontakt ve Schneider Electric je profesionál, zaměřený na 

oblast infrastruktury pro nabíjení elektromobilů.

Podle technických a ekonomických požadavků vašeho projektu navrhne 

nejvhodnější řešení:

 •Projekt „na klíč“ – dodávka Schneider Electric

 •Prodej nabíjecích stanic a služeb kvalifi kovanými odborníky s možnosti 

podpory při uvedení do provozu

Předběžný technický audit
Někdy je nutné prověřit stávající instalaci 

a najít optimální řešení vašeho projektu

Na příklad, tato služba je důležitá pro instalace, 

kde výkon nabíjecí stanice může ohrozit provoz 

stávající infrastruktury.
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Projekt „na klíč“

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.

Řešení

 •EVlink Energy Management jsou zahrnuty

 •do projektu „na klíč“

Specifi kace 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.

Řízení energie a supervize je klíčová odbornost projekčních 

týmů

Součástí kontraktu je projekt nabíjecích stanic
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Služby pro kontraktory

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.

Projektanti a elektroinstalatéři, kteří rozvíjejí své zkušenosti v nových 

oblastech, získají podporu našich specialistů.

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.

Monitorování:

trvalý dohled a diagnostika

Pokud specialisté Schneider Electric zjistí jakoukoli 

anomálii je provedena prvotní diagnóza. Následně 

je informována obsluha a může být proveden 

jednoduchý restart nabíjecí stanice.

V případě potřeby je možné využít kontakt 

na partnerské fi rmy

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.

Znalecký posudek – poradenství:

udělejte více pro vaší nabíjecí stanici

Podle předpokládaného provozu a spotřeby energie 

naší odborníci stanoví využití instalace podle ceny 

energie a dostupných kritérii pro zařízení.

V případě potřeby předloží doporučení pro provoz a 

návrhy na technické zlepšení.



70  |  Řešení nabíjení elektromobilů schneider-electric.com



schneider-electric.com Řešení nabíjení elektromobilů  |  71

Seznam objednacích čísel

Zákaznické centrum

 • Informace

 •Rady

 •Nabíjecí stanice 

a mnohem víc!

Novinky o elektromobilech na webu

schneider-electric.com/electric-vehicle
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Nabíjecí stanice EVlink Wallbox

Parametry (1) Objednací číslo

Nabíjecí stanice se zásuvkou

3.7 kW – T2 EVH2S3P02K

7.4 kW – T2 EVH2S7P02K

11 kW – T2 EVH2S11P02K

22.1 kW – T2 EVH2S22P02K

3.7 kW – T2 s clonkami EVH2S3P04K

7.4 kW – T2 s clonkami EVH2S7P04K

11 kW – T2 s clonkami EVH2S11P04K

22.1 kW – T2 s clonkami EVH2S22P04K

Nabíjecí stanice s kabelem

3.7 kW – T1 EVH2S3P0AK

7.4 kW – T1 EVH2S7P0AK

3.7 kW – T2 EVH2S3P0CK

7.4 kW – T2 EVH2S7P0CK

11 kW – T2 EVH2S11P0CK

22.1 kW – T2 EVH2S22P0CK

(1) Parametry nabíjecí stanice = Výkon – Typ zásuvky nebo konektoru

Náhradní díly Objednací číslo

Čelní panel

Čelní panel EVP1HCWN

Klíč

Klíč Random (náhodný typ) EVP1HLSR

Klíč Single (stejný pro více stanic) EVP1HLSS

Krytka

Krytka zásuvky T2 pro EVlink Wallbox EVP1HFS0

Zásuvka

Zásuvka T2S 1fáz. EVP1HSM41

Zásuvka T2 1fáz. EVP1HSM21

Zásuvka T2S 3fáz. EVP1HSM43

Zásuvka T2 3fáz. EVP1HSM23

Integrovaný kabel

Integrovaný kabel T1 16 A 1fáz. EVP2CNS161A4

Integrovaný kabel T1 32 A 1fáz. EVP2CNS161A4

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

Montážní podstavec

Montážní podstavec pro samostatně stojící montáž 1 nebo 2 Wallbox nebo Smart Wallbox EVP1PBSSG

 EVlink
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Nabíjecí stanice EVlink Smart Wallbox

Parametry (1) Objednací číslo

Nabíjecí stanice se zásuvkami

7.4 / 22.1 kW – T2 - Uzamčení klíčem EVB1A22P2KI

7.4 / 22.1 kW – T2 - RFID EVB1A22P2RI

7.4 / 22.1 kW – T2 clonka - Uzamčení klíčem EVB1A22P4KI*

7.4 / 22.1 kW – T2 clonka - RFID EVB1A22P4RI*

7.4 / 22.1 kW – T2 clonka + TE - Uzamčení klíčem EVB1A22P4EKI*

7.4 / 22.1 kW – T2 clonka + TE - RFID EVB1A22P4ERI*

Nabíjecí stanice s integrovaným kabelem 4,5 m

7.4 kW – T1 - Uzamčení klíčem EVB1A7PAKI

7.4 kW – T1 - RFID EVB1A7PARI

7.4 kW – T2 - Uzamčení klíčem EVB1A7PCKI

7.4 kW – T2 - RFID EVB1A7PCRI

22.1 kW – T2 - Uzamčení klíčem EVB1A22PCKI

22.1 kW – T2 - RFID EVB1A22PCRI

Příslušenství

Sada 10 RFID karet EVP1BNS

(1) Parametry nabíjecích stanic = Výkon – Zásuvka nebo typ konektoru.
(*) Krátká dodací lhůta.

Náhradní díly Objednací číslo

Přední panel

Přední panel EVP1HCWN

Klíč

Klíč Random (náhodný typ) EVP1HLSR

Klíč Single (stejný pro více stanic) EVP1HLSS

Kryt

Kryt zásuvky T2 EVlink Wallbox EVP1HFS0

Zásuvka

Zásuvka T2S 3fáz. EVP1BSE43

Zásuvka T2 3fáz. EVP1BSE23

Domovní zásuvka TE 1fáz. EVP1BSSE

Integrovaný kabel

Integrovaný kabel T1 32A 1fáz. EVP1CBS321A45

Integrovaný kabel T2 32A 1fáz. EVP1CBS321C45

Integrovaný kabel T2 32A 3fáz. EVP1CBS323C45

Komunikační rozhraní

WiFi modul EVP1MWSI

GPRS modem EVP1MM

Montážní podstavec

Montážní podstavec pro samostatně stojící montáž 1 nebo 2 Wallbox nebo Smart Wallbox EVP1PBSSG

Doplňková nabídka

EVlink zařízení pro správu služeb Objednací číslo

EVlink GPRS Modem EVP1MM

PLC software Objednací číslo

Karta SD – Správa klastrů a energie NCA82000

Karta SD – Správa klastrů NCA84000

Zařízení pro uvedení nabíjecí stanice do provozu Objednací číslo

Simulátor elektromobilu NCA93100 NCA93100
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Nabíjecí stanice EVlink Parkoviště

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

22.1 kW – 1 x T2 EVF2S22P02

22.1 kW – 1 x T2 – RFID EVF2S22P02R*

22.1 kW – 1 x T2 s clonkami EVF2S22P04

22.1 kW – 1 x T2 s clonkami – RFID EVF2S22P04R*

22.1 kW – 2 x T2 EVF2S22P22

22.1 kW – 2 x T2 – RFID EVF2S22P22R*

22.1 kW – 2 x T2 s clonkami EVF2S22P44*

22.1 kW – 2 x T2 s clonkami – RFID EVF2S22P44R*

22.1 / 2.3 kW – T2 / TF EVF2S22P2F

22.1 / 2.3 kW – T2 / TF – RFID EVF2S22P2FR*

22.1 / 2.3 kW – T2 s clonkami / TE EVF2S22P4E

22.1 / 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

22.1 kW – 1 x T2 EVW2S22P02

22.1 kW – 1 x T2 – RFID EVW2S22P02R

22.1 kW – 1 x T2 s clonkami EVW2S22P04*

22.1 kW – 1 x T2 s clonkami - RFID EVW2S22P04R

22.1 kW – 2 x T2 EVW2S22P22*

22.1 kW – 2 x T2 – RFID EVW2S22P22R*

22.1 kW – 2 x T2 s clonkami EVW2S22P44*

22.1 kW – 2 x T2 s clonkami - RFID EVW2S22P44R*

Příslušenství

Držák kabelu pro nabíjecí stanice EVlink Parkoviště EVP1PH

Ochranný kryt vstupních kabelů pro nástěnnou montáž nabíjecích stanic EVP1WPSC

Sada pro instalaci ochran EVP1FKC

Sada 10 RFID přístupových karet EVP1BNS

(1) Parametry nabíjecích stanic = Výkon – Počet x typ zásuvek – RFID: čtečka přístupových karet.
(*) Krátká dodací lhůta.

 EVlink
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Nabíjecí stanice EVlink Parkoviště

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

22.1 kW – 1 x T2 EVP2PE2202

22.1 kW – 1 x T2 – RFID EVP2PE2202R*

22.1 kW – 1 x T2 s clonkami EVP2PE2204*

22.1 kW – 1 x T2 s clonkami – RFID EVP2PE2204R*

22.1 kW – 2 x T2 EVP2PE2222*

22.1 kW – 2 x T2 – RFID EVP2PE2222R*

22.1 kW – 2 x T2 s clonkami EVP2PE2244*

22.1 kW – 2 x T2 s clonkami – RFID EVP2PE2244R*

22.1 / 2.3 kW – T2/TF EVP2PE222F

22.1 / 2.3 kW – T2/TF – RFID EVP2PE222FR*

22.1 / 2.3 kW – T2 s clonkami/TE EVP2PE224E*

22.1 / 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

Kryt RFID

Šedý kryt bez RFID EVP1PPGR

Šedý kryt s RFID EVP1PPG

Zásuvka

Zelená zásuvka T2 EVP1PSS2

Zelená zásuvka T2S EVP1PSS4

Zelená zásuvka TE EVP1PSSE

Zelená zásuvka TF EVP1PSSF

Klapka

Zelená klapka EVP1PSS

(*) Krátká dodací lhůta.

Doplňková nabídka

EVlink zařízení pro správu služeb Objednací číslo

EVlink GPRS Modem EVP1MM

Software PLC Objednací číslo

Karta SD – Správa klastrů a energie NCA82000

Karta SD – Správa klastrů NCA84000

Zařízení pro uvedení nabíjecí stanice do provozu Objednací číslo

Simulátor elektromobilu NCA93100
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Parametry(1) Objednací číslo

Samostatně stojící nabíjecí stanice

7.4 kW – 2 x T2 +TE - RFID EVC1S7P4E4ERF*

7.4 kW – 2 x T2 +TE - RFID - GPRS EVC1S7P4E4ERFM*

7.4 kW – 2 x T2 +TE - RFID - detekce elektromobilu EVC1S7P4E4ERFD*

7.4 kW – 2 x T2 +TE - RFID - GPRS - detekce elektromobilu EVC1S7P4E4ERFT*

22.1 kW – 2 x T2 +TE - RFID EVC1S22P4E4ERF*

22.1 kW – 2 x T2 +TE - RFID - GPRS EVC1S22P4E4ERFM*

22.1 kW – 2 x T2 +TE - RFID - detekce elektromobilu EVC1S22P4E4ERFD*

22.1 kW – 2 x T2 +TE - RFID - GPRS - detekce elektromobilu EVC1S22P4E4ERFT*

Příslušenství

Sada 10 RFID karet EVP1BNS

(1) Parametry nabíjecích stanic = Výkon – Počet x typ zásuvek – RFID: čtečka přístupových karet.
(*) Všechny nabíjecí stanice jsou dodány s 2 RFID kartami.

 EVlink

Nabíjecí stanice EVlink City

Doplňková nabídka

EVlink zařízení pro správu služeb Objednací číslo

EVlink GPRS Modem EVP1MM

Software PLC Objednací číslo

Karta SD – Správa klastrů a energie NCA82000 NCA82000

Karta SD – Správa klastrů NCA84000

Zařízení pro uvedení nabíjecí stanice do provozu Objednací číslo

Simulátor elektromobilu NCA93100 NCA93100

Kabel

EVlink Kabel Objednací číslo

32 A - T1 T2 - 5 m 1fáz. EVP1CNS32121

32 A - T2 T2 - 5 m 1fáz. EVP1CNS32122

32 A - T2 T2 - 5 m 3fáz. EVP1CNS32322
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Poznámky
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