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Pokyny k této příručce 

Tato příručka slouží k montáži, uvedení do provozu a k obsluze nabíjecí stanice pro elektromobily 

společnosti Schrack Technik a také k používání internetového portálu www.etanken.at. 
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1 Úvod 
 
Nabíjecí stanice pro elektromobily je určena pro veřejné používání. U této stanice se mohou nabíjet 

elektricky poháněná vozidla (například elektromobily, elektrická kola a skútry). 

Toto zařízení je sestaveno výhradně z komponentů certifikovaných značkou CE. 

Pro správný provoz zařízení je nutné dodržovat uvedené bezpečnostní pokyny a okolní podmínky. 

 

1.1 Bezpečnostní pokyny 

 

 Ještě předtím, než zahájíte práci na nabíjecí stanici pro elektromobily, přečtěte si celou tuto příručku. 

 Nedodržování bezpečnostních pokynů může vést k nebezpečí ohrožení života, ke zranění a ke vzniku 

hmotných škod na přístroji. 

 Práce na nabíjecí stanici pro elektromobily smí provádět pouze odborní pracovníci. 

 Po ukončení jakýchkoli prací na údržbě nabíjecí stanice se tato stanice musí opět zavřít. 

 Vadné zásuvky se nesmí používat. 

 

1.2 Použití a cílová skupina nabíjecí stanice pro elektromobily 

Tato příručka se zaměřuje na následující cílové skupiny: 

 

 Instalace nabíjecí stanice 

Odborní pracovníci v oboru elektro 

Dodavatelé elektrické energie 

 Obsluha nabíjecí stanice 

Provozovatelé nabíjecí stanice 

Zákazníci nabíjecí stanice 

Technici údržby a servisu 
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2 Vybavení nabíjecí stanice 
 

V této části je na základě schematického znázornění vysvětlena funkce elektrických komponent. 

 

 
Obrázek 1: Schematické znázornění nabíjecí stanice pro elektromobily 
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Komponenty nabíjecí stanice (viz obrázek 1) 

 

2X2 ČSN,Schuko Zásuvka s ochranným kolíkem 16A / 230 V AC 

2X1 ČSN,Schuko Zásuvka s ochranným kolíkem 16A / 230 V AC 

3XST1 5p/16A/CEE Zásuvka CEE 16 A / 400 V AC 

3XST2 5p/16A/CEE Zásuvka CEE 16 A / 400 V AC 

 

3F2 Hlavní FI 

3F3 Hlavní FI 

1B1 Termostat pro vytápění 

 

3F1 FI 400 V 

2F1 FI 230 V 

2F2 FI 230 V 

 

1F1 Jistič před elektroměrem 

1F2 Jistič před elektroměrem 

1F3 Jistič před elektroměrem 

 

6K1 RFID Čtecí zařízení RFID 

Rádiový modem 5K7 Westermo Rádiový modem UMTS pro komunikaci s databází 

Dotykový panel 8K1  Dotykový monitor pro zadávání 

Skříň elektroměru Standardní skříň elektroměru USAK 

 

Za skříní elektroměru a výše uvedeným proudovým chráničem se nachází centrální řídicí jednotka, výkonové 

stykače a počitadla kWh jednotlivých zásuvek. 

3 Instalace nabíjecí stanice 

3.1 Přeprava 

Aby bylo možné zaručit bezpečnou přepravu, musí být přijata bezpečnostní opatření proti převrácení a 

sesmeknutí na přepravní paletě. 

3.2 Skříň 

Materiál skříně - ušlechtilá ocel IP 44 (EN 60529) -25°C až + 40°C 

Povrchová úprava: Práškový nástřik a vypálení 

3.3 Vybudování betonového podstavce 

Montáž skříně je nutné provést následujícím způsobem 

 Montáž na podklad 

Montáž proběhne pomocí odpovídajícího zařízení přímo na beton a kabelové přívody budou 

přivedeny zdola. 
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Nabíjecí stanice musí být ke stanovišti pevně přimontována. Instalace bez mechanické fixace k základu není 
přípustná. Nabíjecí stanice se musí přišroubovat k betonovému základu například pomocí hmoždinek Hilti. 
 
Montáž nabíjecí stanice k betonovému základu 
 

 Otvory pro uchycení segmentu HSA M12x150/55/75 je nutné provést podle rozměrového výkresu 
(viz příloha A - C) 
 
Nabíjecí stanice v podzemní garáži Nabíjecí stanice 12“ Nabíjecí stanice 15“ 

 
 

 Otevřete zadní stěnu pomocí příslušného klíče 

 Zadní stěnu táhněte směrem nahoru a vysaďte 

 Nabíjecí stanici nasaďte a pomocí podložek a matic ji pevně přišroubujte ( přibližně 18Nm) 

 Nasaďte zadní stěnu a zamkněte ji. 

3.4 Elektrické připojení 

Připojení elektrické nabíjecí stanice se provádí šroubovými svorkami. Místo pro připojení kabelu se napájí 

přes USAK (odpojení a lišta nulového vodiče). Jističe před elektroměrem jsou dimenzovány na 63A. V nabíjecí 

stanici je instalována deska elektroměru podle ÖNORM E6570 pro standardní umístění elektroměru s 

kabelovým konektorem pro elektroměr EVU. Rozdělovač za elektroměrem je propojen s následujícími 

komponenty. (FI, FI/LS, spotřebič, elektronická čtečka karet…) 

3.5 Vybavení elektrickými zásuvkami 

V závislosti na provedení jsou možné následující zásuvky podle IEC 60083 a IEC 60309: 

 3pólový 230 V AC 16 A CEE 7/4, konektor s ochranným kolíkem typ F (Schuko/ČSN), modrá zásuvka 

 3pólový 230 V AC 16 A CEE, modrá zásuvka 

 5pólový 400 V AC 16 A CEE, červená zásuvka 

 5pólový 400 V AC 32 A CEE, červená zásuvka 

 7 pólová “Typ 2” (MENNEKES) 

 Vždy jeden elektroměr na zásuvku 

3.6 Bezpečnost 

Při provozu je nutné dodržovat příslušná bezpečnostní opatření 

 Zapínejte zásuvku až po úspěšné identifikaci 

 Vypínejte zásuvku po ukončení procesu nabíjení a také při přerušení 

(například vytažení zástrčky během nabíjení) 

 Dodržujte normy ÖVE/ÖNORM E8001-1, certifikace TÜV, dodržujte veškeré  

normy Ö a normy EN. 
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 Volitelně je možné použít i odpovídající ochranu proti nárazu 
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4 Obsluha nabíjecí stanice 
Ovládání nabíjecí stanice je velmi intuitivní. Na dotykové obrazovce je postup nabíjení zobrazen krok za 

krokem. 

4.1 Postup nabíjení u nabíjecí stanice pro elektromobily 

Abyste mohli zahájit tankování, musíte se dotknout tlačítka "Tankovat elektrickou energii" na hlavní 

obrazovce nabíjecí stanice. (viz obrázek 2). Nabíjecí stanice komunikují v českém jazyce!! 

 

 
Obrázek 2: Uvítací obrazovka nabíjecí stanice 

Po stisknutí příslušného tlačítka na dotykové obrazovce budete vyzváni, abyste protáhli přes čtečku karet 

kartu RFID. (viz obrázek 3) 
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Obrázek 3: Čtení karty RFID 

Nyní může zákazník pomocí registrované karty s čipem (karta RFID) zahájit proces nabíjení. (viz obrázek 4) 

 

 

 

Obrázek 4: Tankovací karta pro nabíjecí stanici (čelní a zadní strana) 

Poté, co byla karta zkontrolována a nalezena v systému, přejdete do nabídky pro výběr zásuvky (1 - 4). 

Vozidlo se připojí k nabíjecí stanici prostřednictvím jedné z volných zásuvek. Po připojení se na displeji zvolí 

zásuvka. (viz obrázek 5) 
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Obrázek 5: Výběr zásuvky 

Následuje informace o zahájení procesu nabíjení. (viz obrázek 6) 

 

 

Obrázek 6: Start nabíjení 

Pokud natankovaná elektrická energie podléhá tarifu (€ / jednotka času), zobrazuje se na displeji po 

ukončení nabíjení údaj natankované elektrické energie. 

4.2 Ukončení nabíjení 

Po vytažení zástrčky (přerušení nabíjení) se vypne přívod proudu do zásuvky a proces nabíjení se ukončí. 

Nabíjení lze ukončit i prostřednictvím identifikace karty RFID a následným potvrzením na displeji. 
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Poté se na obrazovce objeví opět původní zobrazení „Willkommen an unserer Stromtankstelle“ („Vítáme vás 

u naší nabíjecí stanice“ ). 

4.3 Nabídka servis / parametrizace 

Karty RFID lze u nabíjecí stanice pomocí běžné klávesnice PC USB naprogramovat. Pomocí tlačítka F12 se 

dostanete do nabídky servisu (viz obrázek 2) a zde můžete provést nastavení. 

 
Sicherung 

Stromcheck 

Freigabe 

Steckdose Impulse  

Störung 

RFID Anzeige 

Preis 

Auser Betrieb 

Servicebereich verlassen  

Programm beenden  

Pojistka 

Proudová kontrola 

Odpojení 

Impulz zásuvky 

Porucha 

Zobrazení RFID 

Cena 

Mimo provoz 

Opustit servis 

Ukončit program 

Obrázek 7: Servisní nabídka nabíjecí stanice 

4.4 Výskyt poruchy 

V případě poruchy vypne vyškolený pracovník nebo odborník v oboru elektro hlavní jistič a poté jej opět 

zapne. Poté proběhne restart nabíjecí stanice a měla by opět fungovat. Pokud tento postup není úspěšný, je 

nutné kontaktovat odborného prodejce v oboru elektro. 
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5 Online přístup na internet 

5.1 Připojení nabíjecí stanice k internetu 

Každá nabíjecí stanice je prostřednictvím modemu UMTS, alternativně přes LAN nebo DSL připojena k 

internetu a kódovaně komunikuje s databází webového portálu etanken. 

Prostřednictvím datového spojení je rovněž možné stahovat aktualizace. 

5.2 Přístup na www.etanken.at 

Internetové stránky www.etanken.at jsou kooperačním projektem společností KOSTAD Steuerungsbau 

GmbH, Schrack Projekt & Service GmbH a Wien Energie. Pomocí této platformy lze sledovat dostupnost i 

stav nabíjecích stanic. Tuto službu má k dispozici provozovatel i zákazník. 

5.3 Login pro provozovatele 

O přístupová data pro vstup na portál můžete požádat na www.etanken.at. 

5.4 Přehled nabíjecích stanic 

Po úspěšném přihlášení je možné zjišťovat stav aktuálního uživatele. Přes nabídku „Stromtankstellen finden“ 

(„Najít nabíjecí stanice pro elektromobily“ ) informují stránky www.etanken.at o disponibilitě a provozu 

stávajících nabíjecích stanic v Rakousku. (viz obrázek 8) 

 

 
Benutzer Infos  

Abrechnungs Systeme  

Stromtankstellen finden  

Tankstelle reservieren  

Informace pro uživatele 

Účtovací systémy 

Najít nabíjecí stanice 

Rezervovat tankovací místo 

Obrázek 8: Internetové stránky eTanken 

http://www.etanken.at/
../../../../../Documents%20and%20Settings/Administrator/Data%20aplikací/Microsoft/Word/www.etanken.at
../../../../../Documents%20and%20Settings/Administrator/Data%20aplikací/Microsoft/Word/www.etanken.at
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5.5 Vytvoření nového zákazníka 

V současné době je nový zákazník přihlašován a spravován pomocí Schrack Projekt & Service. S jeho pomocí 

bude získaná karta načtena a zapsána do databáze Etanken. Poté již lze tankovat na každé nabíjecí stanici 

společnosti Schrack. 
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Příloha A - Nabíjecí stanice 12“ 
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Příloha B - Nabíjecí stanice 15“ 
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Příloha C –Nabíjecí stanice - podzemní garáž 
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