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SICHARGE D 
framtiden för snabbladdning:                   
Hög effekt, flexibel, modulär och skalbar 

Dynamisk och flexibel, SICHARGE D
har många inbyggda alternativ.

ValueScreen
En 24-tums pekskärmen gör laddningen 
till en upplevelse och gör det enkelt att 
integrera anpassat innehåll.

PowerUp
SICHARGE D-laddare möjliggör en enkel 
uppgradering av laddningseffekten för att 
möta framtidens laddningsbehov.

ConnectPlus
Kostnadseffektivt och 
utrymmesbesparande, SICHARGE D kan 
enkelt utökas med två DC-dispenser för 
att ladda upp till fem bilar parallellt*.

FullDPA
Dynamisk effektallokering tar enkelt 
hänsyn till bilarnas individuella 
effektbehov och säkerställer 
optimerad laddningstid.

*kommer snart

2 | Ultimat flexibilitet

Laddningsstationer för motorvägar och städer
Vår smarta och kostnadseffektiva SICHARGE D 
erbjuder mycket mer än en snabb laddning av elbilar 
och ger dig:
• Högst effektivitet i klassen
• Optimalt utnyttjande av installerad effekt
• En kompakt storlek

Offentlig snabbladdning
SICHARGE D passar perfekt in i alla stadslandskap 
och ger din laddningsinfrastruktur:
• Robust hölje inkl. IK10-skydd mot vandalism
• Parametrisering av bullernivå (< 50 dB(A))

t.ex. för dag- och nattläge 
• Olika betalningsalternativ

Parkering för kunder och gäster
SICHARGE D garanterar enkel laddning, hög 
tillförlitlighet och flexibilitet tillsammans med:
• Unik, tilltalande design och värdeskapande skärm
• Hög cybersäkerhet baserad på Siemens särskilda

bedömningsprocesser

Perfekt för alla dina 
användningsområden
När du reser, är i stan, för kortare vistelser

När laddningstiden behöver vara kort och effekten hög är SICHARGE D det perfekta valet: 
Den kompakta laddstationen kan smidigt integreras i din miljö.
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Hög ljusstyrka, intuitiv 24-tums 
pekskärmsskärm för barriärfri åtkomst och 
olika anpassningsmöjligheter.

DC-laddningskabel nr 2: CHAdeMO
eller CCS2 och DC-mätare (tillval)

Passar för utomhusbruk 
IP54 och IK10

Väderbeständig, UV-beständig, 
färgstabil och reptålig pulverlackering

LED för användarvägledning och  
indikering av DC-status till vänster 
och höger

DC-laddningskabel nr 1: CCS2,
DC-mätare (valfritt)

Front av splitterfritt glas

AC Typ 2 uttag  
med lock och plugglås, 
MID-mätare (tillval)

EMC klass B (tillval) 

IEC standard 
CE certifierad 

Stora fram- och bakdörrar 
ger enkel åtkomst för 
underhåll

Nödstoppsknapp (tillval)

Integrerad terminal för 
kontaktlös 
kreditkortsläsare (tillval)

RFID-kortläsare  
för autentisering av användare

Lutande och 
regnskyddande tak leder 
vatten till baksidan

 Inställningen av funktioner kan skilja sig åt beroende på kundspecifik konfiguration.

4 | Teknik

Teknik i världsklass 
Funktioner utformade för dig -
med hjälp av omfattande teknisk expertis och passionerad 
uppfinningsrikedom

ValueScreen – 
mer än en pekskärm
Många möjligheter till flexibel interaktion
för dig och dina kunder

Den integrerade 24-tums användarvänliga och justerbara skärmen gör det 
möjligt för dina kunder att enkelt använda SICHARGE D-laddaren på den mest 
bekväma höjden. Framtida laddare kommer att fungera som en del av 
integrerade affärsmöjligheter och tillåta fler funktioner än bara laddning.  
Med sin stora flexibla skärm är SICHARGE D redan förberedd för att stödja 
denna utökade funktionalitet.

ValueScreen | 5 
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Framtidssäkrad flexibilitet
Skalbara effektmöjligheter samt möjligt att utöka 
antalet DC-uttag 

SICHARGE D har ett modulärt system som lätt kan uppgraderas. Framtida krav på laddningseffekt 
eller utökning av ladduttag kan uppfyllas enkelt och kostnadseffektivt för att stötta nästa 
generations elfordon.

Ladda upp till fem bilar med ett enda system 
Flex-modellerna av SICHARGE D-laddningssystem kan 
enkelt utökas med ytterligare satelliter och ger dig 
ultimat flexibilitet och optimerat utnyttjande av 
parkeringsutrymmet. Lätt tillgänglig för upp till fem 
elfordon som laddar parallellt (4 x DC och 1 x AC) vid 
dessa SICHARGE D-kompaktladdare.

*Kommer snart

DC

DC DC

Valfritt 
Dispenser 1*

Valfritt 
Dispenser 2*

AC DC

Effektmoduler kan
kan enkelt installeras 
på ett par timmar

300 kW 

240 kW 

160/180 kW 

Alla laddare kan uppgraderas till 300 kW
Med vår SICHARGE D är du redo att möta 
de ökande kraven på snabbladdning. Din 
laddare kan enkelt uppgraderas med 
ytterligare kraftmoduler, vilket garanterar 
minimal stilleståndstid: plug-and-play.  
Efter omstart omkonfigureras systemet 
automatiskt och levererar uppgraderad 
effekt.

6 | PowerUp och ConnectPlus

Lorem 

Dynamisk effektallokering 
Intelligent och dynamisk fördelning av laddningseffekten 

Elbilar med hög laddningskapacitet kan 
ladda upp till 300 kW på ett DC-uttag, 
beroende på konfiguration.

Om två fordon laddar parallellt delas den tillgängliga 
effekten automatiskt med hänsyn till deras individuella 
behov, vilket optimerar laddningstiden.

1:a laddning av bil 2:a bilen är på väg 
1:a laddning av bil

Scenario 1300 kW Scenario 2 Scenario 3
1:a bilen lämnar 
2:a bilen laddar 
3:e bilen kommer

160 kW 80 kW

140 kW
220 kW

300 kW

Med SICHARGE D anpassas laddningsprocessen automatiskt till de anslutna fordonen för att uppfylla två mål. 
Det strävar alltid efter att använda den fulla laddningseffekten som är tillgänglig och att använda den
baserat på den faktiska effektbehovet för varje ansluten bil.

På så sätt kan antingen hela laddningskapaciteten användas av ett fordon eller så kan den 
fördelas på flera fordon beroende på deras efterfrågan. Eftersom effektbehovet är dynamisk
under laddningsprocessen, minimerar den lämpliga fördelningen av laddningseffekten 
genom SICHARGE D laddningstiderna för alla anslutna fordon.

Illustrationsexempel på konceptet HIgh Flex DPA

FullDPA | 7 



Framtidssäkrad flexibilitet
Skalbara effektmöjligheter samt möjligt att utöka 
antalet DC-uttag 

SICHARGE D har ett modulärt system som lätt kan uppgraderas. Framtida krav på laddningseffekt 
eller utökning av ladduttag kan uppfyllas enkelt och kostnadseffektivt för att stötta nästa 
generations elfordon.

Ladda upp till fem bilar med ett enda system 
Flex-modellerna av SICHARGE D-laddningssystem kan 
enkelt utökas med ytterligare satelliter och ger dig 
ultimat flexibilitet och optimerat utnyttjande av 
parkeringsutrymmet. Lätt tillgänglig för upp till fem 
elfordon som laddar parallellt (4 x DC och 1 x AC) vid 
dessa SICHARGE D-kompaktladdare.

*Kommer snart

DC

DC DC

Valfritt 
Dispenser 1*

Valfritt 
Dispenser 2*

AC DC

Effektmoduler kan
kan enkelt installeras 
på ett par timmar

300 kW 

240 kW 

160/180 kW 

Alla laddare kan uppgraderas till 300 kW
Med vår SICHARGE D är du redo att möta 
de ökande kraven på snabbladdning. Din 
laddare kan enkelt uppgraderas med 
ytterligare kraftmoduler, vilket garanterar 
minimal stilleståndstid: plug-and-play.  
Efter omstart omkonfigureras systemet 
automatiskt och levererar uppgraderad 
effekt.

6 | PowerUp och ConnectPlus

Lorem 

Dynamisk effektallokering 
Intelligent och dynamisk fördelning av laddningseffekten 

Elbilar med hög laddningskapacitet kan 
ladda upp till 300 kW på ett DC-uttag, 
beroende på konfiguration.

Om två fordon laddar parallellt delas den tillgängliga 
effekten automatiskt med hänsyn till deras individuella 
behov, vilket optimerar laddningstiden.

1:a laddning av bil 2:a bilen är på väg 
1:a laddning av bil

Scenario 1300 kW Scenario 2 Scenario 3
1:a bilen lämnar 
2:a bilen laddar 
3:e bilen kommer

160 kW 80 kW

140 kW
220 kW

300 kW

Med SICHARGE D anpassas laddningsprocessen automatiskt till de anslutna fordonen för att uppfylla två mål. 
Det strävar alltid efter att använda den fulla laddningseffekten som är tillgänglig och att använda den
baserat på den faktiska effektbehovet för varje ansluten bil.

På så sätt kan antingen hela laddningskapaciteten användas av ett fordon eller så kan den 
fördelas på flera fordon beroende på deras efterfrågan. Eftersom effektbehovet är dynamisk
under laddningsprocessen, minimerar den lämpliga fördelningen av laddningseffekten 
genom SICHARGE D laddningstiderna för alla anslutna fordon.

Illustrationsexempel på konceptet HIgh Flex DPA

FullDPA | 7 



SICHARGE D
Laddare levereras med total DC-effekt 160 - 300 kW i steg om 20 kW

Wk 003 llit ppu tehrabsgniredargppU
igrene va gninledröf nmäj daresabegårfretfe :xelF woL gninledllittkeffe ksimanyD

High Flex: högre flexibilitet i den efterfrågebaserade effekttilldelningen
Driftsspecifikationer

2SCC x 2 tvitanretla - OMedAHC x 1 hco 2SCC x 1 CD :dradnatS gattu röf vitanretlA
Valfritt: AC Typ 2 uttag (med klaff och slutare)

Gränssnitt för ytterligare
satelliter* (parallell laddning) 2 x DC

Pekskärm och lysdioder Högkvalitativ 24-tums pekskärm med anpassningsbar position för
användargränssnittet (barriärfri enligt DIN EN 301549); status-LED per uttag 

)yalpsid evisulkni( 01KI ,45PI gninssalksddykS
C °55+...C °52- rutarepmetstfirD nednallåhröf ednavigmO

< 95 % relativ luftfuktighet utan kondensering; driftshöjd ≤ 2 000 m utan nedtrappning 
1-46606 NE NID ,III irogetaksgninnäpsrevÖ .ddykssgninnäpsrevö hco -DCR ddyks tksirtkelE

%5 < iDHT
Effektfaktor > 0.99 vid full belastning
Effektivitet > 95,5 % nominellt, > 96 % toppvärde

gnintsaleb lluf ,m 5 @ Bd 56 < tfird div åvindujL
(tyst läge: < 50 dB @ 5 m, konfigurerbara tider, t.ex. för dag och natt)

Information om rutnätet
TT relle S-C-NT ,S-NT ,C-NT pytskrevtäN

)%01±( CA V 004 gninnäpssgnågni-CA
zH 06/05 edårmosnevkerF

DC-uttag
Max. ström vid laddarens uttag CCS2: 1 x 250 A / 400 A peak (luftkyld kabel), 1 x 500 A (vätskekyld kabel)

CHAdeMO: 1 x 125 A / 200 A 
CD V 000,1 – 051 edårmosgninnäpssgnågtU

Allmänna specifikationer 
Footprint (WxD) / 
Mått (HxWxD)

680 x 620 mm / 2,300 x 845 x 820 mm 

+j6.1 PPCO dnekcab llit gnintulsnA
SO GocE rotalugersgninddaL

)ATO( ria eht revo ragniretadppumargorp ,tsmoktårräjF gniretnahrräjF
tnavdA cigeL ,emirP cigeL ,39651 CEI/OSI ,B/A 34441 CEI/OSI ERAFIM DIFR

)narägeb åp( troktiderk ,enohptrams + dok-RQ ,dok-NIP ,DIFR gninlateb/ednannäkdoG
ETL / STMU / SRPG / MSG ;esaB 001/01 tenrehtE gnintulsnaskrevtäN

Normer och standarder
CE-certifierad ja

00036 CEI NE ,11326 CEI ,1-77426 CEI ,1-15816 CEI dradnatssgninddal hco -stehrekäS
EMC EN 61000-6-2 (Immunitet, industriell, klass A), IEC 61851-21-2 (Emission, klass A),

klass B valfritt 
2.1 OMedAHC ,12107 CEPS NID ,81151 OSI noitakinummok-VE

)2 pyt ,4 egäl( 3-69126 CEI ,32-15816 CEI tgilne lebak-2 obmoC SCC :CD gnintulsnA
DC: CHAdeMO 1.2, JEVS G105 (läge 4, CHAdeMO) 

AC: IEC 61851-1, IEC 62196-2, (läge 3, typ 2)

*Kommer snart

8 | Tekniska data

SICHARGE D 
Teknisk data

Konfigurationsalternativ
gattu-2 pyT CA Wk 22 eragilrettY gattu-CA

Inkommande AC-mätare AC-mätare för mätning av total energiförbrukning
AC-mätare för AC-uttag AC-mätare för att mäta förbrukningen vid AC-uttaget
DC-mätare för DC-uttag DC-mätare per uttag valfritt enligt tysk kalibreringslag (ERK*)
Betalning med kreditkort Två valmöjligheter: integrerad kontaktlös terminal eller terminal

med PIN-kod, på begäran
Ytterligare säkerhetspaket                      Ytterligare säkringar på DC-uttagen och en nödstoppsknapp
Utökat temperaturområde Utökning av temperaturområde ner till –35°C på begäran
Integrationstest av det nya
backend-systemet

SICHARGE D kan flexibelt kopplas till vilken backend som helst enligt OCPP 1.6J+
För er räkning kan vi även konfigurera och testa anslutningen till en tidigare
otestad back-end

Konfigurations- och kommunikationstest Varje SICHARGE D är 100 % testad på fabriken. På begärnas kan vi också utföra kundspecifika 
         konfigurationer, inklusive SIM-kort och kommunikationstest till backends

Parametrisering av bullernivå                          Beroende på lokala krav kan laddarens ljudnivå anpassas (dag/nattläge, etc)

Kundspecifik varumärkesprofilering               Anpassad foliering kan tas fram för att supporta ert varumärke

Konfigurationsalternativen i din region kan variera; kontakta din Siemens-representant för mer information

*ERK-certifiering pågår

Flexibla konfigurationsalternativ 

Kreditkortsterminal

AC-uttag

Nödknapp

Detta är ett urval av konfigurationsalternativ

Tekniska data | 9 
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Hantera din laddningsutrustning med Care- och Care Plus- 
paket som en del av våra digitala anslutna tjänster.

Care 
Det grundläggande Care-paketet ingår under 
garantiperioden och kan förlängas med en 
prenumeration.
Det säkerställer att uppdateringar av inbyggd 
programvara håller din laddare uppdaterad i 
takt med att e-mobilitet fortsätter att utvecklas. 
Fjärranalyser och diagnostik utförs av vårt 
supportcenter på begäran. 

Care Plus 
Njut av alla digitala Care-tjänster och mer med vårt Care Plus-
paket. Din laddare kommer att övervakas och analyseras 
proaktivt av vårt driftcenter, och du kommer att får prioriterad 
leverans av uppdateringar av inbyggd programvara.

Förebyggande 
Underhåll Reservdelar

Korrigerande 
Underhåll

Utbildning

Stöd och 
Rådgivning 

Digitala  
tjänster

10 | Anslutna tjänster

Mer än laddning
Upplev sinnesfrid 

Vi erbjuder dig tjänster och support i världsklass under hela 
laddningsutrustningens livslängd, vilket garanterar maximal 
drifttid och högsta tillgänglighet för dina laddare.

Dagens lösning för
morgondagens utmaningar 
Fördelar i korthet 

Dynamisk och skalbar
• Modulär och skalbar effekt
• Uppgraderingsbar upp till 300 kW
• Dynamisk effekttilldelning
• Parallell laddning

Förtroende
• Hög tillgänglighet
• Branschledande cybersäkerhet 

och funktionell säkerhet
• Utmärkt serviceförmåga

Toppmodernt och framtidssäkert
• Kan uppgraderas till de senaste 

standarderna
• Högsta spänning upp till 1 000 V 

Högsta ström upp till 1 000 A
• Öppen OCPP-kommunikation

Användarvänlig
• Intuitiv flerspråkig 24-tums pekskärm 

med anpassningsbar höjd
• Förberedd för värdeskapande 

marknadsföringsinnehåll
• Platsbesparande

Robust och tillförlitlig
• Utomhusskydd IP54
• Högt skydd mot vandalism (IK10)
• Komponenter med lång livslängd

Effektiv och nätvänlig
• Högst effektivitet i klassen

(upp till 96 procent)
• Hög kortslutningstålighet
• Låg harmonisk distorsion

(THDi < fem procent)
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