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Forgalmazói 
tájékoztatás
A Siemens Compact Power Charger – 
CPC50 töltőcsaláddal kapcsolatban
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- Offline működés hálózati probléma tekintetében: internetkapcsolat ideiglenes hiányában 
(offline mód) biztonságosan azonosítja a felhasználót, valamint töltést tud engedélyezni, 
indítani és leállítani: hitelesítés akkor is megoldott, ha a kommunikáció a töltőpont és BACKEND 
között üzemen kívül van (helyben tárolt white list). 

Műszaki információk a CPC50 
töltőcsaláddal kapcsolatban 

Az 50kW-os DC töltőberendezés esetében a műszaki katalógusban foglaltakon túl a gyártó alábbi információkat közli:

- A töltési teljesítmény tekintetében: az egy töltőállomáson elhelyezett két töltőpont egyidejű, teljes értékű használatának
lehetősége biztosított azzal, hogy 1 db AC (váltakozó áramú) és 1 db DC (egyenáramú) töltőponton egyidejűleg rendelkezésre
áll a maximális töltőteljesítmény: Type 2: 22 kW (3-fázis, 400 V, 32 A) vagy 43 kW (3-fázis, 400 V, 64 A), CHAdeMO és CCS: 50
kW (3-fázis, 400 V, 80 A).

- Töltőcsatlakozási szabvány tekintetében: töltőoszloponként 1 db EN 62196-3 szabvány szerinti kombinált Combo 2 (CCS-
Type 2) típusú töltőfej és 1 db az EN IEC 62196-3 szabvány szerinti „Type 4 CHAdeMO” (JEVS) típusú töltőfej található, melyek
a töltőbe integráltak és legalább 3,5 méter hosszú kábellel rendelkeznek (minimum 3,5 méter a töltőállomás házától mérve),
töltőoszloponként 1 db EN 62196-2 szabvány szerinti 2. típusú (Type 2) csatlakozó található a berendezésen.

- Töltési szabvány tekintetében: a megajánlott töltő megfelel a 3-as módozatú (Mode 3) illetve a 4-es módozatú (Mode 4)
töltésnek az IEC 61851-1 Ed. 2 szerint.

- Kültéri elektromos berendezésekre vonatkozó szabvány tekintetében: rendelkezik a működés biztonságát garantáló
bevizsgálással (CE minősítés) és megfelel a kültéri elektromos berendezésekre vonatkozó előírásoknak (IEC 61439).

- A fogyasztás mérés tekintetében: az egyes töltési pontok a 2014/32/EU (MID) irányelv és a 43/2016. (XI.23.) NGM rendelet
előírásainak megfelelő fogyasztásmérőkkel vannak ellátva, a töltőberendezésen belül. A mérési adatok továbbítása az
alábbiak szerint történik:
§ A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (Vet.), valamint a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 27. számú mellékletében foglaltaknak
megfelelő hiteles mérésre való alkalmasság biztosított
§ Mért adatok BACKEND-en keresztüli kiolvasása biztosított
§ Mért adatok BACKEND részére elérhetők töltés ideje alatt
§ Töltési adatok (CDR-charge data record) BACKEND-en keresztül kiolvashatók
§ Diagnosztikai adatok (log fájlok) BACKEND-en keresztül kiolvashatók

- Minimális külső burkolat védettség tekintetében: a berendezés külső burkolata megfelel a MSZ EN 62262 szabványban leírt
„IK 10” besorolásnak.

- OCPP szabvány tekintetében: OCPP 1.6 protokoll biztosítva, ingyenes OCPP 2.0 távoli upgrade lehetősége biztosított,
továbbá rendszeres firmware fejlesztés – OCPP verziókövetés biztosított.

- Hálózati kapcsolódás tekintetében: a töltőberendezés hálózati csatlakozásra és kommunikációra alkalmas. Valós idejű,
kétirányú kommunikációval (a vételezett energiamennyiségre, az ügyfél azonosításra, foglaltságra vonatkozó információk
kijelzésével és folyamatos adattovábbítása céljából), online módon (Ethernet, GSM modul (min. 3G)) alkalmas. A töltőállomás
alkalmas saját SIM kártya használatára, saját APN-en keresztül.

- Offline működés hálózati probléma tekintetében: internetkapcsolat ideiglenes hiányában (offline mód) biztonságosan
azonosítja a felhasználót, valamint töltést tud engedélyezni, indítani és leállítani: hitelesítés akkor is megoldott, ha a
kommunikáció a töltőpont és BACKEND között üzemen kívül van (helyben tárolt white list).
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Thanks to the 50 kW power rating, eCars can be charged to as much as 
80 percent of their battery capacity within 20 minutes. The three most 
important international charging standards – CCS, CHAdeMO, and Type2 –
are all available. A touchscreen reliably guides users through all the steps
of operation. For use in the public domain (for example at urban gas stations, 
depots, enterprises, and retailers), the user interface can be adapted to the 
operator’s corporate design specifications.

Systems
Permits simultaneous DC and AC charging. An offline list of authorized users 
can be stored in the station to enable the charging of fees even when the 
network is down.
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A változatátások és hibák lehetőségét fenntartjuk. Az ebben a dokumentumban megadott információk csak olyan általános
leírásokat és / vagy teljesítményjellemzőket tartalmaznak, amelyek nem feltétlenül tükrözik a leírtakat, vagy amelyek a termék
továbbfejlesztése során módosíthatók. A kért teljesítményjellemzők csak abban az esetben kötelező érvényűek, ha ezek
kifejezetten szerződéses megállapodáshoz kötöttek.
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