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Dobíjecí sloupek 
SICHARGE CC AC22
Dejte elektromobilitě nový náboj
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Na počátku nové éry
Nové výzvy nás nutí přemýšlet o tom, jak 
chceme, aby vypadala mobilita budoucnosti. 
Společnost Siemens je jedním z průkopníků 
revoluce v oblasti elektrické mobility. Naše 
výkonná řešení usnadňují a zrychlují dobíjení 
přesně podle potřeb zákazníků. A co je 
výsledkem? Systémy, které pomáhají zajistit 
udržitelnou a ohleduplnou budoucnost pro lidi, 
životní prostředí a naši planetu.

Elektromobilita jako cesta 
k dlouhodobému úspěchu
Rozvoj elektromobility bude mít významný dopad 
na vaše podnikání. Najděte rovnováhu mezi všemi 
dostupnými možnostmi a využijte je ve svůj prospěch.

Více informací na:  
siemens.cz/elektromobilita

Poradenství
Při plánování dobíjecí 
infrastruktury musíte pamatovat 
na řadu technických, právních 
a obchodních omezení. 

Dokážeme najít to nejvhodnější řešení.

Vždy ten správný hardware
Správná volba je zárukou 
úspěchu. Typová řada 
SICHARGE nabízí široké 
portfolio dobíjecích i individuali-

zovaných produktů, vždy přesně podle 
vašich potřeb.

Ukládání energie
Správně integrované bateriové 
úložiště vám umožní odpojit 
dobíjená zařízení od sítě. 
Zajistí spolehlivé dobití, řízení 

špičkového zatížení nebo optimální 
využití obnovitelných zdrojů energie.

Naše klíčové znalosti a zkušenosti z přidružených oborů, jako je energetika nebo řízení 
budov, vám zajistí jedinečné možnosti integrace a synergie.

Interoperabilita softwaru
Doporučujeme kombinaci 
hardwaru SICHARGE a systému 
Siemens Backend, nabízíme také 
otevřené rozhraní k backend 

systémům od jiných dodavatelů. SICHARGE 
tak můžete snadno začlenit do platforem 
třetích stran. 

 
Řízené služby 
Nabízíme rozšiřitelné služby, 
které se postarají o celé dobíjecí 
systémy. Vy se pak můžete 
soustředit na své podnikání. 

Nejde jen o technický servis, ale vezmeme 
si na starost i správu smluv či vyúčtování.

Financování
Správně řešená dobíjecí infra-
struktura může mít vliv na vaše 
další investiční rozhodování. 
Naše finanční služby vám 

rozhodnutí o tom nejvýhodnějším řešení 
v mnohém usnadní.

Dobíjecí hardware

Ukládání energie a mikrosíť

Integrace sítě

Řízení spotřeby energie

Finanční řešení

Inženýring & simulace

Projektové řízení

Provoz & služby

Elektromobilita
Dobíjecí ekosystém

Ekosféra elektromobility
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Univerzální dobíjení
Nabídka dobíjecí infrastruktury je vhodná nejen 
pro jednotlivce, ale i firmy jako cesta pro posílení 
konkurenceschopnosti.

Ubytovací a stravovací zařízení
Místo pro dobití elektromobilu.

Očekávání a nároky hostů neustále 
rostou. Nabídka možnosti dobití automo-
bilu vašim klientům určitě zpříjemní 
pobyt a zvýší vaši konkurenceschopnost. 

Maloobchod
Dokonalý doplněk ke stávající nabídce.

Rozhodování o tom, kde lidé nakoupí 
budou stále více ovlivňovat právě 
možnosti, zda se dá v místě dobít 
elektromobil či nikoliv.

Firemní dobíjení
Ideální čas pro dobití elektromobilu. 

Zaměstnanci tráví v práci až 70 % dne. 
U návštěv to je 20 až 70 %. S rostoucím 
počtem elektroaut se mění i očekávání 
směrem ke společenské odpovědnosti 
a nabídce dobíjení u firem 
a zaměstnavatelů.

Prodej a servis automobilů
Služba pro zákazníky.

Ať si vyzvedávají zcela nový model 
nebo vám auto svěřují k údržbě 
a servisu, očekávají dnes zákazníci 
mnohem více než jen čistotu 
a 100% spolehlivost. Přistavený 
automobil by měl být také již 
dobitý.

Kulturní a sportovní akce
Konkurenční výhoda.

Kulturní a sportovní akce již 
dnes nabízejí možnost elektrické 
veřejné dopravy. Díky rostoucímu 
počtu osobních elektromobilů se 
ale nově zvyšuje i možnost 
ekologičtější individuální 
a soukromé dopravy.

Parkování v poloveřejných 
prostorech
Více času v daném zařízení.

Doposud bylo při parkování 
nejdůležitější najít dostupné 
a bezpečné místo. Možnost dobití 
elektromobilu ale aktuálně 
představuje novou motivaci pro 
zaparkování na určitém parkoviště 
nebo strávení více času v daném 
zařízení.

Možnosti dobíjeníMožnosti dobíjení
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Dlouhá životnost
Dobíjecí stanice SICHARGE 
CC AC22 jsou zhotoveny 
s důrazem na německou 
kvalitu ‒ od použitých 
materiálů až po prvotřídní 
komponenty. Před 
předáním jsou 100% 
otestovány ve výrobním 
závodě jako celek, včetně 
řídicích systémů, a volitelně 
je odzkoušena i komuni-
kace s backend systémem.

Špičková technologie pro 
mobilitu budoucnosti
Dobíjecí stanice SICHARGE CC AC22 představuje vše, co je typické 
i pro firmu Siemens: desítky let zkušeností, spolehlivé technologie, 
vynalézavá a chytrá řešení.

Prášková povrchová úprava je 
odolná vůči povětrnostním 
vlivům, UV záření, barevně 
stabilní a odolná proti 
poškrábání

LED indikátory ukazují stav dobíjení 
a dostupnost stanice. Jsou jasně 
viditelné ze všech stran

Zásuvka typu 2 s 
rychlouzávěrem, v 
příhodné výšce pro 
bezbariérový přístup

3šroubový zamykací systém 
chrání přední stranu před 
neoprávněným otevřením

Velká dvířka pro snadný přístup a 
údržbu

Vícejazyčný 7” displej 
v ergonomické výšce je snadno 
přístupný a čitelný i při jasném 
slunci *

Intuitivní obsluha pomocí dvou 
tlačítek bezpečně funkčních za 
každého počasí

Čtečka RFID karet pro 
identifikaci uživatele

Přední část z netříštivého 
skla

Snadno vyměnitelné 
hliníkové postranní 
a zadní panely

Dvojitý zámek: řídicí panel 
a bezpečnostní klíč

Vysoký stupeň krytí (IP 54) 
proti prachu a stříkající 
vodě

GPRS, UMTS a LTE 
konektivita, LAN 
(ethernet) v přípravě

Osvětlené okénko pro 
snadný přístup k displeji 
elektroměru

*  Možnost individualizace 
displeje s vlastními obrázky 
nebo videi

Technologie

Jednoduchá údržba
Na rozdíl od tradičních 
dobíjecích stanic, kdy 
poškození jednotlivé 
komponenty znamená, 
že je třeba vyměnit celý 
systém, modulární kon-
strukce stanice SICHARGE 
CC AC22 umožňuje 
snadnou výměnu 
poškozených postranních 
či zadních částí. Přední 
dvířka jsou obrovskou 
výhodou při údržbě 
‒ dovolují totiž snadný 
přístup k vnitřním 
komponentům.

Vnitřní část stanice SICHARGE CC AC22 je vyrobena z oceli a vnější kryt 
se šroubovými spoji z hliníku

Stabilní a bezpečná
Dobíjecí stanice SICHARGE CC AC22 odolá nečekaným 
vnějším vlivům lépe než běžné stojany díky mimořádně 
stabilnímu ocelovému a hliníkovému krytu 
a zástrčkovému zámku, který stanici chrání před 
neoprávněným vyjmutím kabelu. Rychlouzávěr pak dále 
brání neoprávněnému přístupu k zásuvným kontaktům. 
Pravidelné softwarové aktualizace zajistí maximální 
kybernetickou bezpečnost.

Řízení zatížení podle vaší volby
U stanice SICHARGE CC AC22 je možné paralelně dobíjet 
dva elektromobily. Rovnoměrnou distribuci dostupné 
elektrické energie mezi oběma vozidly zajistí interní systém 
řízení zatížení. 

Pro provoz několika dobíjecích stanic nabízíme komplexní 
systém řízení zatížení přes protokol OCPP.

Rovnoměrná 
distribuce elektřiny

Možnost konfigurace 
omezení celkového 
dobíjení

Připojení k síti ~
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Základní verze
Základní MID verze Robustní designová dobíjecí stanice se dvěma dobíjecími kontakty typu 2 v souladu s IEC 62199, 

stupeň krytí IP 54, backend připojení přes OCPP 1.6 (verze 2.0 se připravuje), a MID elektroměr pro 
50 a 60 Hz

Základní ERK verze – splňuje 
požadavky na hmotnost 
a rozměry

Rozdíl oproti verzi MID: 50 Hz elektroměr a účtovací mechanismus podle německých předpisů 
o hmotnosti a rozměrech

Volitelné možnosti a příslušenství
Trvale připojený dobíjecí kabel 
typu 2 (2x)

Namísto dvou zásuvek jsou na obou stranách spirálové 5m kabely typu 2 (přibližně +10 kg), 
a na každé straně je podpěrná konzola pro uložení kabelu mezi dobíjením

Box pro připojení k síti pro 
SICHARGE CC AC22

Přídavný modul pro zadní stranu stanice. Umožňuje přímé připojení do sítě. Obsahuje ochranu proti 
přetížení, RCCB a montážní desku pro elektroměr. Vhodný až pro dvě dobíjecí stanice

Montážní deska 
s kotevními šrouby

Ocelová deska se základovými šrouby k montáži na základnu (není součástí stanice). Usnadňuje 
vyrovnání a instalaci stojanu

Přepěťová ochrana Interní přídavný modul, bleskojistky typu 1 + typu 2 podle EN 61643-1, jiskřiště s omezením násled-
ného proudu, zobrazení závad, indikace vypnutí přes OCPP, úroveň ochrany ≤ 1.5 kV. Atmosférický 
proudový impulz (10/350): 50 kA, energetická koordinace podle DIN EN 62305-4

Integrační test nového backend 
systému

Stanice SICHARGE CC AC22 může být flexibilně připojena k libovolnému backend systému podle 
OCPP 1.6. Provádíme rovněž konfiguraci a test připojení k novému backend systému

Konfigurační a komunikační 
test

Každá stanice SICHARGE CC AC22 je 100% testovaná již ve výrobním závodě. Volitelně provádíme 
i specifickou konfiguraci pro zákazníka, včetně komunikace přes SIM kartu a testu komunikace 
s backend systémem

Barva podle přání zákazníka Standardní barevné provedení je RAL 9006. K dispozici je ale široká paleta dalších odstínů
Celková povrchová úprava Povrchová úprava podle požadavků zákazníka na 4 stranách stanice v souladu s plánem úpravy, 

fólie odolná vůči UV záření ve čtyřbarevném tisku, aplikovaná přímo v továrně
Částečná povrchová úprava Stejné provedení jako celková úprava, pokrývá ale jen zhruba 50 % povrchu

Funkce „last gasp” Interní přídavný modul. V případě výpadku napájení umožňuje odemknutí dobíjecího kabelu nebo zásuvky.

SICHARGE CC AC22 
Provedení ERK 
Provedení MID 

SICHARGE CC AC22 
Možnost s trvale připojenými 
dobíjecími kabely

SICHARGE CC AC22 
Možnost s boxem 
pro připojení do sítě

SICHARGE CC AC22 
Montážní deska 
s kotevními šrouby

Flexibilní možnosti výběru
Přizpůsobte si provedení dobíjecí stanice dle svých požadavků

Funkce výkonu
Autentizace Identifikace pomocí RFID karet (ISO 14443), funkce MIFARE 

Ultralight nebo Classic Whitelist pro správu uživatelů 
Obrazovka Barevný 7” TFT – LED displej s tlačítkovou obsluhou
Procesy dobíjení Režim dobíjení podle IEC 61851„Mode 3”, regulace dobíjecího proudu
Konektory 2x IEC 62196 typ 2, každý 22 kW
Elektrická konstrukce
Připojení do sítě Připojení do sítě: 3P+N+PE, až 35 mm2, jmenovité napětí: 230/400 V AC, jmenovitý proud: 63 A, 

jmenovitý kmitočet: 50 Hz, vnitřní pojistka: 63 A
Dobíjecí bod Dobíjecí body: 2   

Zásuvkový konektor: Typ 2 – 32 A, se zástrčkovým zámkem s výklopným víkem, 
IEC 62196, max. dobíjecí proud: 32 A na jeden dobíjecí bod 
Vypínací mechanismus na dobíjecí bod: 4pólový s monitoringem funkcí, 
volitelně: 230 V zásuvka, typ E

Zabezpečení Hlavní vypínač: odpínač s pojistkami 63 A, 3P+N  
MCB, na dobíjecí bod: 32 A, 3P+N, charakteristika: B s monitoringem funkcí 
RCD, na dobíjecí bod: univerzální monitoring poruchového proudu I∆n 30 mA, 
s monitoringem funkcí

Blesková a přepěťová ochrana Volitelné kombinace bleskojistek typ 1 + typ 2 + typ 3 (≤ 5 m)
Flexibilní příkon Řízení statického zatížení   

Řízení zatížení na straně backend systému (OCPP 1.6)
Specifické funkce Detekce i-MiEV, detekce v módu 3 s, kontrola zablokování stykačů
Právní předpisy o hmotnostech 
a rozměrech Systémy jsou v souladu s právními předpisy o hmotnostech a rozměrech.

Elektroměr MID verze: Elektroměr s certifikací MID (EU) pro přímé měření až 63 A (aktivní energie) 
ERK verze: EMH Metering GmbH & Co. KG, Typ eHZ-… (BMP: DE-17-M-PTB-0013) 

Informace o dobíjení Součástí vrchní desky je LED světlo s indikací o stavu dobíjení: volno/připojeno/dobíjení obsazeno/
dobíjení neobsazeno. Různé kódy blikání pro hlášení poruch 

Mechanická konstrukce
Rozměry 1700 x 390 x 194 mm
Hmotnost 75 kg
Typ instalace Samostatná instalace na betonových základech zákazníka
Okolní podmínky Teplota od -25 °C do 50 °C, stupeň krytí: IP 54
Konektivita
Možnost vzdálené údržby a 
aktualizace

Všechny naše dobíjecí stanice nabízejí možnost komplexní vzdálené údržby, nad rámec 
možností OCPP, i možnost vzdálených aktualizací firmwaru

Webové rozhraní Nejdůležitější provozní parametry lze nakonfigurovat přes naše webové rozhraní
Externí IT systémy Připojení přes GPRS, UMTS a LTE, LAN (ethernet) v přípravě
Komunikační protokol OCPP 1.6 (OCPP 2.0 se připravuje)
Vyúčtování a správa zákazníků
Vyúčtování Možnost vyúčtování přes backend systém
Standardy
Dobíjení IEC 62196-2, VDE-AR-E2623-2, IEC 60309, IEC 61851-1, SEV 1011
Zabezpečení IP 54 podle IEC 60529, třída ochrany 1 podle DIN EN 61140, CE “třída A” podle 

směrnice EU 2004/108/EC, DIN EN 55022, DIN EN 61439-1
Ochrana Vysoká ochrana před vandalstvím (odolnost proti nárazu podle IK 10)
Backend systémy

Seznam certifikovaných backend systémů je k dispozici na adrese www.siemens.com/sicharge
Verze 1.1

Technické údaje

SICHARGE CC AC22
Technické údaje
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Široká nabídka barev a odstínů
U stanic SICHARGE CC AC22 si můžete 
vybrat z pestré palety barev RAL a dalších 
odstínů. Jakmile si zvolíte barvu, je 
v továrně na zařízení aplikován příslušný 
práškový nástřik. Na požádání jsou 
k dispozici i speciální typy barev.

3D data
3D data rádi poskytneme architektům 
a pracovníkům městského plánování, aby si 
mohli snadno ověřit umístění stanice SICHARGE 
CC AC22.

Specifická povrchová úprava
U povrchové úpravy máte mnohem víc 
možností výběru než jen barvu. Můžete se 
zcela nechat unést svou představivostí 
a kreativitou. Navrhněte si stanici SICHARGE 
CC AC22 podle svých představ a proměňte ji 
v designový objekt s uvedením vlastní značky 
či grafiky, který bude dokonale zapadat 
do okolního prostředí. Podobně jako práškový 
nástřik, tak i povrchový design je aplikován již 
v továrně podle vašich požadavků.

Elegantní a unikátní design
Nová inovativní dobíjecí stanice je designovým doplňkem 
jakéhokoli prostředí. Barvu a povrchovou fólii si můžete zvolit 
sami přesně podle vašich potřeb.

Výběr barev
Prohlédněte si náš bohatý vzorník barev RAL. 
Na požádání vám samozřejmě zajistíme i specifické 
odstíny podle vašeho individuálního výběru.

Prvotřídní design
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Změny a chyby vyhrazeny. Informace uvedené 
v tomto dokumentu obsahují pouze obecné popisy 
a/nebo výkonnostní charakteristiky, které nemusí vždy 
přesně odpovídat a mohou se v průběhu dalšího 
vývoje výrobků měnit. Požadované výkonnostní 
charakteristiky jsou závazné pouze tehdy, jsou-li 
výslovně sjednány v uzavřené smlouvě.


