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Demografske spremembe, rastoča urbanizacija in indu-
strializacija so razlogi za vse večje potrebe po energiji. 
Ker so viri energije omenjeni, hkrati pa se spopadamo 
tudi s posledicami globalnega segrevanja je izrednega 
pomena, da najdemo vzdržni način z integriranimi reši-
tvami, ki ne bo imel pogubnih posledic na okolje.
Del celovite rešitve je tudi premislek o trenutnem stanju 
mobilnosti in s tem povezanimi emisijami. Kot eno vodil-
nih visokotehnoloških podjetij lahko Siemens zagotovi 
pogoje za integrirane inovativne rešitve za širši sprejem 
elektro mobilnosti. 

Širša uvedba elektromobilnosti postavlja določene zahte-
ve električnemu omrežju in dobaviteljem energije. Ključ-
no je zavedanje uporabnika električnega vozila, da bo 
lahko svoje vozilo kjerkoli enostavno napolnil. Električno 
energijo je možno pridobiti z vzdržnim energetskim mi-
ksom (Slovenija cca. 30% JE, 30% OVE, 40% Fosilno) s 
počasnimi a vztrajnimi premiki povečanju deleža OVE. 

V bližnji prihodnosti bo polnjenje električnih vozil po-
polnoma vsakdanji pojav. Začelo se je z individualnimi 
rešitvami za polnjenje doma in na delovnih mestih, na-
daljuje se z nekaj javnimi polnilnimi mesti, katerih število 
se bodo s širitvijo ponudbe vozil v prihodnjih letih znatno 
povečalo. Nadalje procese vzpodbujajo ponudniki sto-
ritev elektromobilnosti tudi s pomočjo širokega nabora 
rešitev, ki jih je Siemens osnoval na  industrijskih stan-

dardih kot npr. IEC 61851. Seveda je na prvem mestu var-
nost uporabnikov, ne sme pa se pozabiti na uporabnost, 
modularnost in nenazadnje tudi privlačen dizajn.

Načini polnjenja električnih vozil:

Način 1

Vozilo je priključeno na enofazno ali trifazno AC omrežje 
s standardnim priključkom (npr. šuko). Pri tem je upora-
bljena pretokovna zaščita in odklopnik, priporočena pa je 
tudi prenapeta zaščita.

Slika 1: Počasno polnjenje – manjša vozila, način 1

Polnjenje električnih vozil
Informacije:				Simon Čretnik,	Siemens	d.o.o.

Pogosta tema pogovorov, prispevkov, diskusij v zadnjih letih so električna 
vozila in z njimi povezana vprašanja polnilne infrastrukture in seveda zagota-
vljanja električne energije.
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Način 2

Vozilo je priključeno na enofazno ali trifazno AC omrežje 
s standardnim priključkom (npr. šuko), pri čemer pa pol-
nilni kabel vsebuje tudi vmesni modul s pilotno funkcijo 
(komunikacija z vozilom) in dodatno tokovno zaščito. Pri 
tem je uporabljena pretokovna zaščita in odklopnik, pri-
poročena pa je tudi prenapetostna zaščita.

Slika 2: Počasno polnjenje – večja vozila, način 2

Način 3

Vozilo je priključeno na enofazno ali trifazno AC omrežje 
s priključkom s pilotno funkcijo (IEC 62196-2), ki omo-
goča komunikacijo z vozilom vsebuje pa tudi EVSE nad-
zorni modul. Pri tem je uporabljena pretokovna zaščita in 
odklopnik, priporočena pa je tudi prenapetostna zaščita.

Slika 3: Srednje hitro polnjenje, način 3 

Način 4

Vozilo je priključeno na enosmerno DC omrežje s pri-
ključkom s pilotno funkcijo (chademo), ki omogoča ko-
munikacijo z vozilom (npr. CHARGE CP300D) . Pri tem je 
uporabljena pretokovna zaščita in odklopnik na AC in DC 
strani, priporočena pa je tudi prenapetostna zaščita.

Slika 4: Hitro polnjenje, način 4

ČAS POLNJENJA ELEKTRIČNEGA VOZILA

DOSEG

EVSE 
original
2,4kW

EVSE 
sestavljen 

3,3kW

DC, hitro
polnjenje 

50kW

50km 3h20m 2h20m 10m

100km 6h40m 4h40m 20m

150km 10h 7h 30m

Ob dobavi električnega vozila prejme kupec tudi polnil-
ni kabel, ki ustreza načinu 2 opisanemu zgoraj. Takšen 
komplet omogoča polnjenje na enofazni napetosti z mo-
čjo do 2,4kW. Čas polnjenja vozila je z uporabo takšnega 
kabla 10 ur. 

Čas polnjenja je možno precej znižati z uporabo EVSE 
kompleta kot je npr. Siemens SIPLUS CM230. Modu-
le je možno uporabiti kot samostojne enote (CM100 in 
CM230) ali kot dele večjih povezanih sistemov (CM230) 
pod nadzorom industrijskih krmilnikov serije s7-300 ali 
s7-1200. Uporaba EVSE modulov ustreza načinu 3 opi-
sanemu zgoraj.

Slika 5:  Samostojna polnilna enota
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Slika 6: Večje povezane polnilne enote

Načini polnjenja so odvisno od podpore vozil. Manjša 
vozila (skuterji, štirikolesniki,…) imajo običajno »šuko« 
vtičnico, večja vozila pa priključek, ki omogoča tudi ko-
munikacijo z vozilom (IEC 61851, SAE J1772, chademo) 
in omogoča tudi hitrejše polnjenje (trenutno so na trgu 
serijska vozila z možnostjo polnjenja do 3.3kW na izme-
nični napetosti in 50kW na enosmerni).

Slika 7: Samostojna EVSE polnilna postaja s CM230

Slika 8: Type 2, IEC 62196-2 priključek 
na javnih polnilnih postajah

     Slika 9: Type 1, SAE J1772 priključek 
   na električnih vozilih

Slika 10: Type 1  Type 2 kabel

Več informacij: 
http://www.siemens.com/electromobility/electromobility.html   


