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eTReL sMaRTCHaRGeR
najbardziej zaawansowana stacja 
ładowania na rynku.

Smartcharger firmy Etrel oferuje 
przyjazne użytkownikowi ładowanie 
dowolnego standardowego pojazdu 
elektrycznego. Wyposażony jest w jed-
no gniazdo ładowania typu 2 lub w 
dołączony ładujący kabel i wspiera AC 
ładowania do 22 kW mocy. Wszystkie 
niezbędne urządzenia, w tym wyłącznik 
różnicowoprądowy, licznik energii oraz 
moduł RFID są zainstalowane wewnątrz 
obudowy. Ładowarka Etrel o szero-
kości jedynie 90 mm jest najcieńszym 
dostępnym tego typu urządzeniem 
na rynku. Minimalistyczny interfejs 
dotykowy umożliwia natychmiastowe 

przełączanie między trybami ładowan-
ia. Można wybierać między ładowaniem 
przy maksymalnej dopuszczalnej mocy 
a ładowaniem zdefiniowanym wcześniej 
w interfejsie internetowym. Interfe-
js można uzyskać w dowolnej prze-
glądarce internetowej, po podłączeniu 
stacji do lokalnej sieci komputerowej. 
To pozwala na ustawienie niestandar-
dowych planów ładowania na każdą 
porę dnia lub  na ograniczenie maksy-
malnej mocy ładowarki. Można również 
uruchomić autoryzację użytkownika i 
zarządzać różnymi użytkownikami w 
zależności od ich identyfikacji RFID. Do-

datkowo system automatycznie tworzy 
raporty zużycia energii, kosztów i emis-
ji CO2 dla wszystkich użytkowników. 
Przewagę ładowarek Etrel można w 
pełni poznać przy ich zainstalowaniu w 
klaster, na przykład na miejscach park-
ingowych. Jako operator sieci ładowa-
nia możesz łatwo zarządzać zużyciem 
wszystkich podłączonych stacji ładowa-
nia. Umożliwia to dystrybucję energii w 
czasie w celu zmniejszenia szczytowego 
obciążenia i pozwala obniżyć koszty. 
Możesz w pełni wykorzystać dostępną 
przepustowość połączenia sieci i spełnić 
wszystkie potrzeby klientów w tym 

1 POJEDYNCZY LUB TRÓJFAZOWY
2 IDENTYFIKACJA RFID
3 WSPARCIE DLA WIELU UŻYTKOWNIKÓW
4 EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ 
5 ŁĄCZNOŚĆ ETHERNET
6 PROSTY MONTAŻ
7 ŁATWA OBSŁUGA
8 ORYGINALNY WYGLĄD
9 ZE-READY KOMPATYBILNOŚĆ



BAZUJĄCY NA SIECI INTERFEJS
UŻYTKOWNIKA
1  DOPASOWANE DO UŻYTKOWNIKA  
 PLANY ŁADOWANIA 
2  ZDALNY DOSTĘP
3  STATYSTYKA DLA WSZSTKICH   
 UŻYTKOWNIKÓW

inteligentny szybki

samym czasie. Stacja główna działa 
jako brama komunikacyjna dla całego 
klastra w celu zmniejszenia wymagań 
systemowych i kosztów. Ładowarka 
może być instalowana wewnątrz lub 
na zewnątrz i jest zabezpieczona przed 
każdymi warunkami pogodowymi. Może 
być zamontowana na ścianie za pomocą 
płyty montażowej, która jest dołączo-
na do każdej ładowarki. Na specjalnie 
zaprojektowanym panelu instalacy-
jnym można zamontować najwięcej 
dwa urządzenia. Łatwo dostępne we-
jście serwisowe na dole stacji pozwala 
na szybkie sprawdzenie stanu urządzeń 

ochronnych oraz przeprowadzenie 
okresowej konserwacji.
Etrel Smartcharger jest idealnym 
rozwiązaniem dla:

- operatorów parkingowych
- hoteli i restauracji
- użytkowników systemów fotowoltaic-
znych (PV)
- wymagających użytkowników do-
mowych

homecharger.etrel.com



choose reliability.

inFRasRUKTURa PUBLiCzneGo ładowania
systeM PołĄczonycH ładowarek stanowi 
PodstawĘ twojej sieci ładowania

Publiczna wersja stacji ładującej Etrel 
pozwala na jednoczesne ładowanie 
AC dwóch pojazdów o mocy do 2x22 
kW i może być wyposażona w różnego 
rodzaju gniazda ładowania.

Inteligentne liczniki energii, ochrona 
elektryczna oraz dodatkowy sprzęt 
łączności GPRS i sieciowego połącze-
nia są wbudowane w stację. Stacja jest 
również wyposażona w moduł identy-
fikacji RFID, który zabezpiecza przed 
nieautoryzowanym użyciem.

Projekt stacji umożliwia łatwą instalację 
i dopasowanie do każdego otoczenia. 

Jego modułowa konstrukcja sprawia, 
że jest wysoce konfigurowalny i umożli-

wia aktualizacje, a jednocześnie ułatwia 
proces konserwacji.

Dzięki masywnej obudowie, która jest 
zamknięta i umożliwia łatwy dostęp 
pracownikom obsługi, wszystkie istotne 
części stacji są chronione przed nie-
korzystnymi warunkami pogodowymi 
oraz przed aktami wandalizmu.

Stacja nie tylko działa w systemie au-
tonomicznym, ale również umożliwia 
identyfikację użytkownika, rezerwac-
ję indywidualnego miejsca ładowania 
oraz zdalnego zarządzania zasilaniem. 
Połączenie z back-office operatora stacji 
wykorzystuje otwarte protokoły stan-
dardowe (OCPP) w uzupełnieniu do 

szerszego protokołu rodzimego.

Intuicyjny interfejs w wielu językach 
prowadzi użytkownika EV przez cały 
proces ładowania.

Aktualny stan procesów ładowania jest 
widoczny na ekranie LCD, podczas gdy 
różne kolory oświetlenia LED gniazd 
ładowania (dostępne jako opcja) infor-
mują o dostępności stacji ładującej dla 
wszystkich przejeżdżających kierow-
ców.

Ergonomiczny projekt czyni stację ładu-
jącą prostą i łatwą w obsłudze, konser-
wacji i eksploatacji.



1 OTWARTE POŁĄCZENIE Z SYSTEMEM BACK OFFICE
2 INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE MOCĄ ŁADOWANIA
3 PEŁNE ZDALNE STEROWANIE
4 KONFIGUROWALNA I ŁATWA DO AKTUALIZACJI

Po połączeniu z back-office, każda stacja wy-
syła aktualizacje statusu na żywo, obsługuje 
autoryzację użytkowników oraz otrzymuje 
plany ładowania, instrukcje działania i rezer-
wacje. Stacja może reagować w czasie rzeczy-
wistym na polecenia zarządzania energią od 
operatora.
Komunikacja z centrum sterowania korzysta 
z usług internetowych i odbywa się za pośred-
nictwem sieci GSM lub istniejącej lokalnej sie-
ci komunikacyjnej.
W klastrach stacji ładowania, pojedyncza 
stacja główna może pełnić rolę bramy ko-
munikacyjnej dla całego klastra w celu zm-
niejszenia wymagań systemowych i kosztów. 
Wszystkie stacje mogą być zdalnie parame-

tryzowane lub aktualizowane z najnowszym 
oprogramowaniem sprzętowym.
W celu dostosowania się do przepisów bez-
pieczeństwa i odpowiednich norm, stacja 
wyposażona jest w wyłącznik różnicowo-
prądowy i stale monitoruje jego stan. Brak 
napięcia w gniazdach ładowania występuje 
do momentu, gdy pojazd jest prawidłowo 
podłączony, a użytkownik pomyślnie autory-
zowany. Podczas ładowania, kabel jest zablo-
kowany w gnieździe. Dodatkowo pokrywa 
nieużywanego gniazda może być zablokow-
ana.
Stacja ładująca osiąga stopień ochrony IP54 
i IK08 i jest zgodna z standardem IEC 61851.



CenTRUM KonTRoLi 
inFRasTRUKTURY 
ładowania
doskonaLenie 
obsłuGi twojej
inFrastruktury
ładowania

Centrum sterowania infrastrukturą ładowa-
nia opiera się na otwartej wielopoziomowej 
architekturze. Składa się z serwerów komu-
nikacji, danych i aplikacji. Obsługa OCPP i 
innych protokołów jest zapewniona w celu 
umożliwienia dwukierunkowej komunikac-
ji stacji ładowania różnych producentów. 
Wewnętrzne procedury operatora i komu-
nikacja z innymi podmiotami w ekosyste-
mie elektromobilności są zintegrowane.

Interfejs systemu wyświetla lokalizacje 
wszystkich stacji ładowania na interakty-
wnej mapie. Wszystkie dane stacji ład-
owania (stan pracy, uprawnienia użytkow-
ników, zużycie energii, rezerwacje i dane 
rozliczeniowe) są przetwarzane w czasie 
rzeczywistym. Lista zdarzeń ładowan-
ia jest tworzona automatycznie. Stacje 
ładowania mogą być zdalnie sterowane, 
parametryzowane lub aktualizowane z na-
jnowszym oprogramowaniem sprzętowym. 
Algorytmy zarządzania energią 
pracują także w centrum sterowan-
ia by umożliwić inteligentną dystry-
bucję natężenia ładowania w sieci.

Dogłębna analiza eksploatacji infrastruk-
tury ładowania i zużycia energii szybko 
identyfikuje najbardziej i najmniej wyko-
rzystywane stacje ładowania, co pozwala 
operatorowi na odpowiednie planowanie 
przyszłych inwestycji. Więcej informac-
ji można uzyskać z kilku różnych typów 
raportów generowanych przez system.

Nasz unikalny sposób zarządzania pozwa-
la na pełną skalowalność systemu, który 
może być wykorzystywany przez każdy 
podmiot, niezależnie od swojej wielkości 
sieci ładującej czy poziomu rozwoju firmy.

1  STAŁY PRZEGLĄD WSZYSTKICH ZDARZEŃ
 ŁADOWANIA 
2  ZAAWANSOWANE ALGORYTMY DO RÓWN  
 OWAŻENIA ZUŻYCIA ENERGII I KOSZTÓW
3  BOGATY ZESTAW DANYCH DO DYSPOZYCJI   
 UŻYTKOWNIKA
4  POŁĄCZENIE WSZYSTKICH STACJI ŁADOWANIA  
 Z OTWARTYMI PROTOKOŁAMI STANDARDOWMI
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