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Využívanie elektromobility v bežnom živote 

Ing. Mário PASTIEROVIČ, ABB, s.r.o., Bratislava  
Ing Vladimír KUKUČKA, ABB, s.r.o., Bratislava 

Vedeli ste, že na prepravu ľudí a tovaru spotrebujeme približne jednu tretinu energie na 
svete? 
Doprava ľudí a tovaru patrí medzi jedných z najväčších znečisťovateľov ovzdušia po 
priemysle. Myšlienka využiť elektrickú energiu na pohon dopravného prostriedku prišla 
súčasne s vynájdením vozidla na kolesách. Po období kraľovania spaľovacích motorov sa 
vplyvom nových technológií hlavne v oblasti uskladnenia elektrickej energie dostala do 
popredia elektromobilita. 

Elektromobilita predstavuje v súčasnosti evolučný trend a moderný smer využívania 
existujúcich technológií a optimalizácie nových efektívnych foriem využívania elektrickej 
energie pre potreby mobility ľudí a tovaru. Elektromobily sú tu a už súčasť našej doby. Na 
trhu boli predstavené prvé typy hlavne v oblasti individuálnej dopravy, ktoré splňujú 
požiadavky na využitia vozidla ako prímestskej individuálnej dopravy. Pre tento druh 
dopravy je typický denný režim v rozsahu do 80km, preprava v rámci mesta so svojimi 
špecifikami okolitej dopravy ako je jazda na krátke vzdialenosti s častým rozbiehaním 
a spomaľovaním, kde sa väčšina energie spotrebuje na zrýchľovanie vozidla spolu 
s pasažiermi. Konvenčné motorové vozidlá nie sú schopné využívať kinetickú energiu 
vozidla pri spomaľovaní a preto je elektromobil ideálnym dopravným prostriedkom pre 
pohyb v rámci mesta.  
Prirodzene ako sú čerpacie stanice pre automobily so spaľovacími motormi tak je aj 
potrebné budovať miesta pre nabíjanie elektromobilov. V tomto majú elektromobily veľkú 
výhodu, že je ich možné nabíjať aj doma. Súčasné možnosti bežne používaných batérií 
v elektromobiloch limitujú dojazd na 130-230km a v niektorých prípadoch na 400km 
a preto je potrebné mať aj verejne prístupné rýchlonabíjacie stanice, ktoré zabezpečia 
dobitie batérií za „rozumný“ čas. Súčasné multištandartné rýchlonabíjacie stanice od ABB 
pre nabíjanie CCS, CHAdeMO a AC disponujú výkonom 50kW, čo postačuje pre 
doplnenie elektropaliva do 30min. 

Európsky výrobcovia elektromobilov používajú nový spôsob rýchlonabíjania, ktorý splňuje 
funkcie požadujúce systémom Combined Charging System (CCS/Combo-2). Okrem nového 
typu konektora pre nabíjanie došlo aj k zmenám z hľadiska komunikácie medzi BMS (Battery 
Management System) a nabíjacou stanicou. Vyššia úroveň bezpečnosti počas nabíjania 
znemožnila využitie technológie zo systému CHAdeMO a tak spoločnosť ABB vyvinula 
v zmysle CCS nový typ rýchlonabíjacej stanice. Nová rýchlonabíjacia stanica Terra53CJG bola 
vyvinutá na platforme staníc Terra 51, ktoré potvrdili svoje schopnosti aj v tých najťažších 
poveternostných podmienkach. Terra53CJG s nabíjacím výkonom 50kW je riešená na báze 
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piatich výkonových 10kW modulov, ktoré sú pripájané na základe potrebného nabíjacieho 
výkonu. Modulárna konštrukcia zvyšuje spoľahlivosť a využiteľnosť rýchlonabíjačky. Z dôvodu 
vyššej bezpečnosti požadovanej systémom CCS predchádza samotnému nabíjaniu batérií rad 
bezpečnostných meraní napr. izolačný stav stanice vrátane nabíjacieho kábla a celého obvodu 
vrátane batérií. Skriňa Terra staníc je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele s možnosťou doplnenia 
dodatkového ohrevu vnútra rozvádzača pre prostredia s nepriaznivými poveternostnými 
podmienkami. Pre univerzálnosť stanice sú riadiace obvody doplnené o komunikáciu aj pre 
systém nabíjania CHAdeMO a tým má stanica dva nabíjacie káble s dvomi rôznymi 
konektormi. Keďže systém CCS a CHAdeMO využívajú nabíjanie jednosmerným prúdom nie 
je možné súčasne nabíjať elektromobily s týmito systémami. Stanica však dovoľuje súčasné 
pripojenie nabíjacieho káble do CCS a CHAdeMO a tým sa po ukončení nabíjania jedného 
systému automaticky začne nabíjať batéria druhého vozidla. Používanie AC výstupu je nezávislé 
od DC nabíjania – jediné obmedzenie je z hľadiska celkového odoberaného výkonu stanice, 
ktorý si zvolí prevádzkovateľ. Obsluha stanice cez dotykový LCD panel poskytuje jednoduché 
intuitívne ovládanie nabíjania s rôznymi spôsobmi identifikácie zákazníka. 

Technológie pre elektromobilitu v osobných autách sú pilotnou fázou pre hlavný zámer 
využitia elektrickej energie v doprave a to na hromadnú prepravu ľudí a tovaru. V oblasti 
prepravy osôb je elektrická energia vzhľadom na vysokú účinnosť premeny na 
mechanickú/pohybovú energiu využívaná už dlhú dobu v mestskej hromadnej doprave 
a železničnej doprave. Benefity v oblasti emisií pri prevádzke mestskej dopravy vo forme 
električiek, trolejbusov a v neposlednom rade aj podzemnej alebo nadzemnej dráhy sú 
konfrontované s obstarávacími nákladmi celého systému napájania elektrickou energiu 
a následne aj s údržbou spomínaných zariadení. Výrobcovia vozidiel pre mestskú 
hromadnú dopravu už zaraďujú do svojho produktového portfólia aj elektro autobusy, 
ktoré sú napájané z batérií. 
Vzhľadom na požiadavky zrýchlenia procesu nabíjania batérií už ABB vyvinulo 
vysokovýkonné rýchlonabíjačky HVC150 s výkonom 150-450kW, ktoré umožnia dobitie 
batérií počas technickej prestávky vodiča vozidla na konečnej stanici príslušnej linky, 
prípadne počas nakladania tovaru v terminály. Tieto technológie umožnia jednoduchšie 
nasadenie elektromobilov do mestskej dopravy a tým aj znížiť emisie, prašnosť a príjemný 
vzhľad miest. No doprava nie je len preprava ľudí. Nemalú úlohou v oblasti znečistenia 
ovzdušia hrá preprava tovaru. 
V súčasnej dobe je možné už vidieť malé a stredné úžitkové vozidlá poháňané elektrickou 
energiou uloženou v batériách. Ako ukazuje vývoj v tejto oblasti vďaka zavádzaniu 
vysokovýkonných rýchlonabíjacích staníc dôjde k riešeniu s pevne zabudovanými batériami.  
Všetky tieto čiastkové riešenia nás privedú v budúcnosti k rozšíreniu využívania elektrickej 
energie v nezávislej trakcii na prepravu tovaru a osôb. Nákladná doprava, medzimestská 
doprava a aj preprava osôb budú v budúcnosti využívať výhody elektrickej energie, tak ako 
sa s ňou stretávame v iných oblastiach nášho bežného života. 
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Multi-štandardná DC nabíjacia stanica Terra 53 

Terra 53 je konfigurovateľná jedno, dvoj alebo troj vývodová 50 kW DC 

rýchlonabíjacia stanica. Flexibilná multi-štandardná konštrukcia poskytuje CCS (C), 
CHAdeMO (J) a rýchle AC (G,T) v závislosti od individuálnej potreby každého 

zákazníka. Terra 53 - multi-štandardná DC nabíjacia stanica je ideálna pre použitie 
na čerpacích staniciach a v rušných mestských oblastiach. 

Nabíjacia stanica Terra 53 DC kombinuje priemyselnú štandardizáciu s technológiou 
rýchleho nabíjania podporujúcu všetky generácie elektrických vozidiel. Jej konštrukcia s 
multi-štandard umožňuje podporu CCS a CHAdeMO 1.0 pre DC rýchle nabíjanie, rovnako 
ako EN61851-1 štandard pre AC nabíjanie (typ 2, mod-3). Bezproblémová integrácia s 
niekoľkými riešeniami platieb a účtovania umožňuje jednoduché a bezpečné platby cez 
smartfón, na platobných termináloch čerpacích staníc a RFID kariet. Terra 53 je 
inteligentne pripojená čo umožňuje diaľkové monitorovanie, údržbu a programové 
aktualizácie poskytujúc zákazníkom nástroje potrebné pre štatistiky používania a správy. 

 
Terra 53 CJG - CCS, CHAdeMO, AC 
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Hlavná charakteristika 

� DC CCS štandardná rýchlonabíjacia stanica 

� 30 - 80% za 15 minút 

� Web pripojenie 

� S možnosťou diaľkovej pomoci, správy a servisu 

� Inteligentný software s možnosťou upgrade 

� Jednoduché použitie 

� 8" dotykový LCD panel 

� Zobrazenie priebehu nabíjania 

� RFID čítačka 

� Estetický dizajn do každého počasia z nehrdzavejúcej ocele 

� Rýchla a jednoduchá inštalácia 

� Nízka prevádzková hlučnosť 

Aplikácie 

� Diaľničné čerpacie stanice a odpočívadlá 

� Rušné mestské aglomerácie 

� Komerčný prevádzkovatelia vozidiel 

� Poskytovatelia služieb pre EV infraštruktúru 

Doplnkové varianty 

� Rozšírenie pre AC rýchle nabíjanie 43/22kW 

� Súčasné nabíjanie AC a DC 

� CHAdeMO DC rýchle nabíjanie 

� Pin autorizačný kód 

� Program pre obmedzenia príkonu stanice 

� Galaxy webový software, pre správu, štatistiky s dátami podľa používateľa 

� Back office integrácia do externých systémov fakturácie a platobných riešení 

� Informácie o stave pre účely použitia do navigácie auta 

� Široký teplotný rozsah: -35 ° C až +55 ° C 

� Branding možnosti a užívateľského rozhrania 

� Open Charge Point Protocol 

� BackOffice servery 

� ABB service cloud 

� ABB sieťové služby 
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Technická špecifikácia 
Systém Multi-štandardná DC rýchlonabíjacia stanica 
Prostredie Indoor/outdoor 
Prevádzkové prostredie -10°C až +55°C 
 -30°C až +55°C 

(stanica s vyhrievaním) 
Skladovacie prostredie -40°C až +70°C 
Certifikácia a zhoda CE / CHAdeMO 
Vstupné parametre  
AC sieť 3P+N+PE 
Vstupné napätie 400VAC ±10% (50/60Hz) 
Menovitý vstupný prúd 125A, 86kVA 
Účinník (pri menovitej záťaži) >0.96 
Účinnosť 95% pri menovitej záťaži 
Výstupné parametre 
Maximálny výstupný výkon 50kW 
Rozsah výstupného napätia 200 – 500VDC (Combo-2) 

50 – 500VDC (CHAdeMO) 
Maximálny výstupný prúd 165ADC ±5% (Combo-2) 

120ADC (CHAdeMO) 
Výstupné parametre AC (G doplnkové rozšírenie)  
Maximálny výstupný výkon 43kW, 63A 
AC zásuvka IEC typ 2 (VDE-AR-E 2623-2-2) Mennekes 
Výstupné napätie 400V ±10% 
Výstupné parametre AC (T doplnkové rozšírenie)  
Maximálny výstupný výkon 22kW, 3x32A 
AC zásuvka IEC typ 2 (VDE-AR-E 2623-2-2) Mennekes 
Výstupné napätie 400V ±10% 
Všeobecné parametre 
DC pripojovacia norma EN61851-23 / DIN 70121 Combo-2 

pre rozšírenie CHAdeMO 
Dĺžka DC(AC) kábla 4m 
DC káblová koncovka Combo-2 / JEVS G105 

CHAdeMO 
AC nabíjanie EN 61851-1:2010 (Renault/Daimler 

kompatibilita) 
Pripojenie IEC62196 mode-3 typ-2 

RFID systém ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC15693, 
FeliCaTM 1, NFC reader 

Sieťové pripojenie GSM/CDMA modem 
10/100 Base-T Ethernet 

Vlastná spotreba bez nabíjania 25W 
Krytie IP54 
Hlučnosť 45dBA 
Nabíjacia stanica 
(h x š x v 

760mm x 525mm x 1900mm 
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Softvér Galaxy Web Based Management Terra 53 umožňuje diaľkový monitoring, 

údržbu a programové aktualizácie poskytujúc zákazníkom nástroje potrebné pre 
štatistiky používania a správy. 

 

Kontakty: 
Ing. Mario Pastierovič   Ing Vladimír Kukučka 
General Industry Manager   Sales Manager 

ABB, s.r.o. 
Tuhovská 29, Bratislava 

E-mail: info@sk.abb.com 
Web: www.abb.sk 

Technická podpora a novinky: 
http://new.abb.com/sk/home/elektromobilita 
 
 
 
 




