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Powerful and reliable, the SICHARGE UC product family takes care of a diverse mix  
of electric vehicles with high power demand. It provides you with a technical solution  
that fits your specific needs and ensures the highest availability of your fleet.

SICHARGE UC with its multiple connection options furnishes you with modular building  
blocks and freedom to choose between Dispensers and high power automated charging 
with Pantographs or Hood, thus overcoming space constrains.

Interoperability and  
future proof up to 1000 V  
To ensure flexibility in electrifying 
your fleet – today & tomorrow

Robust, durable,  
outdoor designed  
To ensure longevity of equipment, 
easy outdoor usage with IP54 
and highest fleet availability

Flexible and space-saving  
To easily integrate into existing 
depot with constraints in HW, SW 
or layout

Optimized CAPEX and OPEX  
To realize the most competitive 
solution and efficiently manage 
your daily operation

The SICHARGE UC family
Systém SICHARGE UC je řešení navržené tak, aby našlo využití 
i v budoucnu. Nabízí dobíjení nejrůznějších typů užitkových 
vozů, snadno se začlení do stávajícího řešení, optimalizuje 
spotřebu elektrické energie a zajistí dostupnost vašeho 
vozového parku, kdykoli to potřebujete. V dostání je ve více 
výkonnostních řadách s nejrůznějšími komponenty.

Připraveno na budoucnost

Rozšiřitelné řešení o nejnovější standardy 
Maximální napětí až 1000 V 
Osvědčená interoperabilita

Spolehlivé & Robustní

Vnitřní i venkovní použití 
Prvotřídní kvalita a dlouhá životnost 
Rychlá a snadná instalace 
Vynikající provozuschopnost

Účinné & Spolehlivé

Špičková účinnost 
Chytré nabíjení 
Jednoduchá obsluha

Flexibilní

Příležitostné dobíjení a dobíjení v depu 
Rozsah výkonu od 100 do 800 kW 
Různé možnosti konektivity

Řada 
SICHARGE UC
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Keeping an electric fleet charged and running efficiently requires the distribution 
of high power in an intelligent way. The SICHARGE UC product family provides 
the right technical solutions for your business needs. It depends on the routes, 
charging schedules and location of electric vehicles when and where charging  
is most reasonable and efficient.

High power for your 
electric fleet

Depot charging 

In a central depot, vehicles generally 
spend some hours during a day or night 
and can be sequentially charged as per 
the needs of their schedule.

Charging directly from a SICHARGE 
UC compact charger or sequentially 
connected Dispensers is well suited for 
overnight charging at the depot.

Opportunity charging 

High power automated charging with 
Pantographs or contact Hoods is the 
optimal solution for ultra fast charging 
and shorter charging cycles.

This solution can either be implemented 
for on-route charging or in the depot 
when tight schedules need to be consid-
ered.



Dobíjecí stanice budoucnosti by měla umět dobíjet různé druhy vozidel, dokázat zohlednit 
případná omezení dodávek elektřiny, optimalizovat výdaje za elektřinu a v neposlední řadě 
zajistit dostupnost vašeho vozového parku, kdykoli to potřebujete. Zároveň by mělo být 
možné ji bez problémů začlenit do stávajícího systému. Samozřejmě, že je také důležité, 
aby ve vysoce zastavěných oblastech nezabírala mnoho místa a aby její design podporoval 
vaši značku. Systém SICHARGE UC od společnosti Siemens vám nabízí právě tuto variabilitu. 
Dokáže se přizpůsobit nejrůznějším požadavkům i omezením, s nimiž se budete setkávat při 
elektrifikaci svých vozů nejen dnes, ale i v budoucnu.

Dobíjení v depu

Nejjednodušším způsobem připojení elektrického vozidla 
je pomocí kabelu vedeného z dobíjecího centra. Vzhledem 
k omezeným prostorovým možnostem na veřejných prostran-
stvích či v logistických komplexech je možný i rozvod stejnos-
měrného proudu z dobíjecích center až přes pět dalších 
terminálů, které si můžete libovolně nainstalovat v rámci 
svého dobíjecího systému. Dobíjení pomocí kabelu (plug-in) 
je určené pro delší dobíjení v autobusových a logistických 
depech.

Příležitostné dobíjení

Pantografové řešení se rovněž využívá v depech, je ale spíše 
vhodnější pro kratší, příležitostné dobíjení. Pantograf se buď 
instaluje na střechu vozidla, nebo tvoří součást externí infras-
truktury. Řada SICHARGE UC nabízí i automatizované možnosti 
dobíjení přes pantograf spouštěný ze stojanu, respektive přes 
pevné kontaktní kolejnice nainstalované ve stojanu, nebo přes 
box na střeše vozidla. Každé z těchto řešení je opět zásobováno 
energií z dobíjecího centra a nabízí tak flexibilní kombinace 
dobíjení prostřednictvím kabelového připojení a pantografu.

Nová energie 
ve světě užitkových vozidel
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Možnost konfigurace dobíjení 
podle vašich potřeb
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Flexible configuration options

Charging setup tailored  
to your needs

Compact charging 

SICHARGE UC 100C or 200C compact charger with integrated cable – simple and direct connection 
with your eVehicle.

Sequential charging 

SICHARGE UC 100 to 400 with up to 5 air-cooled or 3 liquid-cooled Dispensers or  
automated contact Hoods connected sequentially.

Up to 5 devices

Kompaktní dobíjení

Dobíjecí stanice SICHARGE UC 100C nebo 200C – připojení elektrického vozidla pomocí dobíjecího 
kabelu je jednoduchou a přímou cestou dobití.

Sekvenční dobíjení

Pro optimalizaci investic a prostoru je možné sekvenčně napájet až 5 dobíjecích terminálů 
z jednoho dobíjecího centra. Dobíjecí terminály mají elegantní design a zaberou minimum místa.

až 5 dobíjecích terminálů

or

or
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Ultra high power charging 

SICHARGE UC up to 800 kW can be connected to liquid-cooled Dispensers or automated contact 
Hoods or Pantograph sequentially.

Implementation of charging flexibility – project specific 

The SICHARGE UC family can adopt to your individual needs through flexible combination  
in a switching matrix.
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Ultra high power charging 

SICHARGE UC up to 800 kW can be connected to liquid-cooled Dispensers or automated contact 
Hoods or Pantograph sequentially.

Implementation of charging flexibility – project specific 

The SICHARGE UC family can adopt to your individual needs through flexible combination  
in a switching matrix.

Vysoce výkonné dobíjení

SICHARGE UC nabízí výkon až do 800 kW. Kromě dobíjení skrze dobíjecí kabel nabízí také možnost 
dobíjecích terminálů, pantografu nebo dobíjecí konzole.

Dobíjecí flexibilita v plném rozsahu

Produktová řada SICHARGE UC je určená pro všechny typy elektrických užitkových vozidel. 
Splňuje nezbytné požadavky a přizpůsobí se vašim potřebám.

nebo

nebo
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Řada SICHARGE UC
Dobíjecí centrum

Jádrem našeho systému 
je dobíjecí centrum. 
Zahrnuje řídicí systém 
dobíjení, řízené usměrňovače 
a volitelné i přímé kabelové 
připojení k vozidlu. Z této 
jednotky je možné napájet 
i další vozidla prostřednictvím 
dalších zásuvkových 
terminálů, přes reverzní 
pantograf a dobíjecí konzoli.

Vysoký stupeň krytí 
před prachem 
a stříkající vodou: IP54

Nakloněný protidešťový 
kryt odvádí vodu do 
zadní části

Vysoký stupeň krytí 
před prachem 
a stříkající vodou: IP54

Volitelné průběžné 
chlazení kabelu až do 
400 A, 500 A max.

7‘‘ venkovní dotykový 
displej v několika jazycích, 
v ergonomické výšce, 
dobře přístupný a čitelný 
– i na přímém slunci

7‘‘ venkovní dotykový 
displej v několika jazycích, 
v ergonomické výšce, 
dobře přístupný a čitelný 
– i na přímém slunci

Držák kabelu pro 
pohodlnou a čistou 
obsluhu

Lakování korozní 
kategorie C3 pro 
venkovní použití

Napájecí kabel 
přiměřené délky pro 
náročná prostředí

Krytý držák zástrčky 
(volitelné)

Krytý držák zástrčky 
(volitelné)

Držák kabelu pro pohodlnou 
a čistou obsluhu

Napájecí kabel příhodné délky 
pro náročná prostředí obsluhy

Zdířky pro ventilaci vzduchu 
pro kabel chlazený kapalinou

Tlačítko nouzového 
zastavení

Velká dvířka pro 
snadnou údržbu

Terminál

Dobíjecí terminál řady UC se 
instaluje v blízkosti připojení 
vozidla. Má elegantní design 
a zabere málo místa. 
Pro optimalizaci investic 
a prostoru je možné 
sekvenčně napájet několik 
terminálů z jednoho 
dobíjecího centra.
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Reverzní pantograf 

pro využití v městské 

hromadné dopravě

Reverzní pantograf představuje 
plně automatizované řešení 
pro dobití vašeho vozového parku 
přímo na trase. 
Náš „městský design“ 
odpovídá trendům moderní 
městské architektury.

Kratší nebo delší 
konzolové nosníky 
v nejrůznějších barvách 
pro individuální 
požadavky městského 
prostředí

WLAN anténa pro 
bezpečnou a spolehlivou 
bezdrátovou komunikaci 
s dobíjecí infrastrukturou

Stojan odlehčené 
konstrukce, jednoduchá 
architektura a snadné 
sestavení

Základová deska pro 
bezpečné připevnění 
k betonovým základům

Základová deska pro 
bezpečné připevnění 
betonovému základu

Dobíjecí konzole 
s izolovaným 
4pólovým kontaktem

LED indikátor stavu 
dobíjení

LED indikátor stavu 
dobíjení

Robustní dobíjecí 
sloupek

Reverzní pantograf

Konzolový nosník

Dobíjecí konzole 

na stojanu

Dobíjecí konzole na stojanu 
tvoří připojovací protějšek 
pro dobíjení elektrických vozidel 
s integrovaným pantografem. 
Můžete si vybrat 
z provedení s jednou 
nebo dvěma konzolemi 
pro sekvenční dobíjení.
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Technical data
SICHARGE UC 

Compact charger &  
Charging center

SICHARGE UC 
Charging center

SICHARGE UC 
High power charger

SICHARGE UC 100 C / 100 200 C / 200 400 600 800
Vehicle interface
Integrated cable CCS CCS - - -
Air-cooled CCS cable Dispenser × × - - -
Liquid-cooled CCS cable Dispenser - - × - -
Mast mounted Hood × × × × ×
Mast mounted (inverted)  
Pantograph - × × × ×

Nominal input
Voltage 400 V AC (3ph + PE) ± 10 %
Current at nominal voltage 
per phase, A 152 228 456 683 911

Frequency, Hz 50/60
Power factor (cos phi) > 0.98
DC output*
Peak power, kW 125 200 400 600 800
Rated power, kW 100 150 300 450 600
Current (max.), A 125 200 400 600 800
Voltage (range), V DC 10 ... 1000
Efficiency factor η (at load 100%) 96% ... 97%
Environmental conditions
Operating temperature -25 °C…+45 °C (optional extended temperature -40 °C upon request)
Mechanical specifications
Operational environment Indoor and outdoor
Protection enclosure IP54, IK10 for housing, IK 09 for HMI
Casing material Galvanized steel, painted, C3
Color Main housing: RAL 9006 – White aluminium; roof and base: RAL 9017 – Traffic black matt

Overall dimensions W x D x H (mm) 700 × 
 800 × 1800

 915 ×  
1000 × 2000

1500 ×  
1000 × 200 3000 × 1000 × 200

Approx. weight, kg 1000 1400 2780 4000 5600
General specifications
Charge control unit Siemens SIMATIC S7
Local user interface 7" touchscreen HMI (optional)
User authentication RFID (optional)
Network connection Ethernet interface / 3G / 4G / WLAN
Electric safety device RCD B-type (optional)
Communications protocol OCPP 1.6 (J-SON) 
Cable lengths 3.5 / 6 / 10 m
Charging standards EN 61851-1/23/24, ISO 15118 (DIN 70121)**
EMC standards EN 55016-2-1 & -3; EN 61000-4-2 & -3 & -4 & -5 & -6
Compliance CE
  * Details available in the technical manual 
** Complies with ISO15118-1 standard use-cases, further use-cases being implemented

Technické údaje

SICHARGE UC Kompaktní 
dobíjecí stanice a dobíjecí 
centrum

Dobíjecí centrum 
SICHARGE UC

SICHARGE UC vysoce 
výkonná dobíjecí stanice

* Splňuje možnosti využití dle normy ISO15118-1, další možnosti jsou zaváděny

SICHARGE UC 100C/100 200C/200 400 600 800

Rozhraní vozidla

Integrovaný kabel CCS CCS - - -

Vzduchem chlazený dobíjecí terminál × × - - -

Kapalinou chlazený dobíjecí terminál - - × - -

Jmenovitý vstup

Napětí 400 V AC (3ph + PE) ± 10 %

Proud při jmenovitém napětí 
na 1 fázi, (A)

152 228 456 683 911

Frekvence, (Hz) 50/60

Účiník, (cos phi) > 0,98

Výstup DC

Max. výkon, (kW) 125 200 400 600 800

Jmenovitý výkon při 750 V DC, (kW) 100 150 300 400 600

Max. proud, (A) 125 200 400 600 800

Napětí (rozsah), (V DC) 10 ... 1000

Koeficient účinnosti 
(při 100% zatížení), (η)

96 % ... 97 %

Okolní podmínky

Provozní teplota -25 °C…+45 °C (možnost rozšíření dle potřeby)

Mechanické specifikace

Provozní prostředí Vnitřní a venkovní

Ochranný kryt IP54, IK10

Materiál krytu Pozinkovaná ocel, lakovaná, kategorie C3

Barva Hlavní kryt: RAL 9006 – bílý hliník; střecha a základna: RAL 9017 – dopravní černá mat

Celkové rozměry 
Š x H x V (mm)

700 × 
800 × 1800

915 × 
1000 × 2000

1500 x 
1000 x 200

3000 × 1000 × 200

Přibližná hmotnost (kg) 1000 1400 2780 4000 5600

Obecné specifikace

Jednotka řízení dobíjení Siemens SIMATIC S7

Uživatelské rozhraní 7'' palcový dotykový displej 

Ověření uživatele RFID

Síťové připojení Ethernet interface / 3G / 4G / WLAN

Elektrické bezpečnostní zařízení RCD B-type

Komunikační protokol OCPP 1.6 (J-SON)

Délka kabelu 3.5 / 6 / 10 m

Dobíjecí standardy EN 61851-1/23/24, ISO 15118 (DIN 70121)

EMC standardy EN 55016-2-1 & -3; EN 61000-4-2 & -3 & -4 & -5 & -6

Splnění zákonných požadavků CE
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SICHARGE UC 
Dobíjecí terminál
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SICHARGE UC 
Dobíjecí konzole 
na stojanu

SICHARGE UC 
Reverzní pantograd
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Connection options Dispenser Mast mounted Hood  Inverted Pantograph
Design variants Air-cooled 

cables
Liquid-
cooled 
cables

ID 
Industrial design

UD  
Urban 
design

ID 
Industrial 

design

ID-E 
Industrial 

design-
extended

DC output*
Connection standard CCS type 2 CCS OPPCharge
Peak power, kW 125 / 200 400 800 800
Rated power, kW 100 / 150 300 600 600
Current, A 125 / 200 400 500 800
Voltage (range), V DC 10…1000
Environmental conditions
Operating temperature -25 °C…+45 °C (optional extended temperature -40 °C…+55 °C upon request)
Mechanical specifications
Protection IP54, IK10 for housing, IK 09 for HMI

Height, installed (mm) 2000 (915 for wall  
mounting) 5000 5805 6573 6573

Road clearance (mm)
n/a

4635 4550 to 4650
Cantilever length (mm) 3500 3955 4200 5200
Approx. distance mast to curb (mm) 1900 1400 1400 2400
Footprint on sidewalk (mm) 600 x 300 350 × 300 940 × 315 1300 × 330 1300 × 330
Operating range Pantograph (mm) n/a n/a 900

Approx. weight, kg
95  

(60 for wall 
mounting)

180 900 1975 1870 2300

Color
Main housing: RAL 9006 – 

White aluminium;  
roof and base: RAL 9017 – 

Traffic black matt
RAL 9006 – White aluminium

Material Galvanized powder coated 
steel

Galvanized steel,  
painted, min. C3

Galvanized 
steel with 
fiber glass 

panel

Galvanized steel,  
painted, min. C3

General specifications
Communication standard PLC PLC WiFi IEEE 802.11a
Number of possible connectors 
(sequential charging) up to 5 2* 1

User authentication RFID (optional) n/a RFID (optional)
Cable lengths (m) 3.5 / 6 / 10 3.5 / 5 n/a n/a
Compliance CE
Network connection Ethernet interface / 3G / 4G / WLAN

Local user interface 7" touchscreen HMI  
(optional) n/a n/a

Charging status indication LED (optional) LED n/a

* eVehicle under the Mast Hood will be given priority in charging sequence

SICHARGE UC 
Dispenser

Air-cooled Liquid-cooled

SICHARGE UC 
Mast mounted Hood

SICHARGE UC 
Inverted Pantograph

Dobíjecí terminály & stojany Terminál
Dobíjecí konzole 
na stojanu

Reverzní pantograd

Designové provedení
Vzduchem 
chlazené 

kabely

Kapalinou 
chlazené 

kabely

ID 
průmyslové provedení

UD 
městské 

provedení

ID 
průmyslové 
provedení

ID-E 
průmyslové 
provedení 
rozšířené

Výstup DC

Připojení CCS type 2 CCS OPPCharge

Max. výkon, (kW) 125/200 400 800 800

Jmenovitý výkon, (kW) 100/150 300 600 600

Proud, (A) 125/200 400 500 800

Rozsah napětí, (V DC) 10 ... 1000

Okolní podmínky

Provozní teplota -25 °C…+45 °C (možnost rozšíření dle potřeby)

Mechanické specifikace

Ochranný kryt IP54, IK10

Výška, instalovaná (mm) 2000 5000 5805 6573 6573

Výška od silnice (mm)

n/a

4635 4550 to 4650

Délka konzole (mm) 3500 3955 4200 5200

Přibližná vzdálenost stojanu 
od obrubníku (mm) 

1900 1400 1400 2400

Místo na chodníku (mm) 600 × 300 350 × 300 940 x 315 1300 × 330 1300 × 330

Provozní rozsah pantografu (mm) n/a n/a 900

Přibližná hmotnost (kg) 95 180 900 1975 1870 2300

Barva
dopravní černá matílý hliník; 

střecha a základna: RAL
RAL  - bílý hliník

Materiál Pozinkovaná lakovaná ocel
Pozinkovaná ocel, 

lakovaná, min. kat. C

Pozinkovaná 
ocel 

s panelem 
ze sklolami-

nátu

Pozinkovaná ocel, 
lakovaná, min. kat. C

Obecné specifikace

Komunikační standardy PLC PLC WiFi IEEE 802.11a

Počet možných konektorů 
(sekvenční dobíjení)

až 5 2 1

Ověření uživatele RFID n/a RFID

Délka kabelu (m) 3.5 / 6 / 10 3.5 / 5 n/a n/a

Splnění zákonných požadavků CE

Síťové připojení Ethernet interface / 3G / 4G / WLAN

Uživatelské rozhraní 7'' palcový dotykový displej n/a n/a

Ukazatele stavu dobíjení LED LED n/a
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Změny a chyby vyhrazeny. Informace uvedené 
v tomto dokumentu obsahuji 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.
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