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Előszó 

 

Az Európai Unió klímavédelmi előirányzata következményeként napjainkban egyre 

nagyobb mértékben hódítanak teret az elektromos meghajtású járművek. Az irántuk jósolt 

kereslet 2020-ra elérheti a 600 ezret, 2022-re pedig akár az évi egymilliót is átlépheti. Több 

Uniós ország nagyszabású bejelentéseket tett arra vonatkozólag, hogy 2030-tól már nem lehet 

belsőégésű motorral szerelt elektromos járművet üzembe helyezni, ezáltal az elkövetkező 

években ugrásszerűen fog emelkedni az utakon futó elektromos és plugin hibrid járművek 

száma. A fentiek alapján az közlekedési szokások is megváltoznak. A jelenlegi fosszilis alapú 

jármű töltőállomások helyét átveszik az elektromos töltőállomások, melyeknek speciális 

igényeket kell kielégíteni amely megváltoztatja a villamos hálózatok jelenlegi igénybevételét. 

 
A következő évtizedekben előre láthatóan gyökeresen meg fog változni a villamos 

elosztóhálózat működése is. A fokozódó éghajlati változásoknak köszönhetően termelői 

oldalon megnövekszik a megújuló energiát hasznosító, kis egységteljesítményű erőművek 

száma. Ezek közül számos típusú erőmű – úgymint C és D típusú szélerőművek, valamint a 

fotovoltaikus erőművek - inverter segítségével juttatják az energiát a villamos hálózatba. 

Továbbá fogyasztói oldalról ugyancsak jelentős változás valószínűsíthető az elektromos autók 

elterjedése következtében, melyek hálózatra csatlakozó töltőegysége ugyancsak 

teljesítményelektronikán alapul. A konvencionálisnak tekinthető villamos gépekhez képest 

ezen berendezések sokkal kisebb időállandóval rendelkeznek, hálózaton fellépő hibákra 

gyorsabban reagálnak, mely a hálózat szempontjából akár előnyként, de akár hátrányként is 

jelentkezhet. 

 

Az elektromobilitás terjedésével a töltőhálózat fejlesztése elengedhetetlen. A jelenleg is 

üzemben lévő töltők nagy része hagyományos AC (váltóáramú) töltőberendezés. Az energia 

ellátási rendszert hosszadalmas folyamat lesz még felkészíteni a nagyszámú publikus 

töltőállomás kiszolgálására. A jelenlegi járműtöltési megoldásoknál a cél a minél nagyobb 

teljesítmény gyors betáplálása a járművek akkumlátoraiba. A meglévő AC töltők maximális 

22kW-os teljesítményéhez szükséges 3x32A-es áramszükségletet a járművekbe épített 

inverterek típusonként különböző módon tudják kihasználni attól függően, hogy 1, 2 vagy 3 

fázisú töltőberendezés van-e építve az elektromos járműbe. 
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A jövőben arra is kell törekedni, hogy a adott körzet (grid) felhasználható elektromos 

teljesítményét minél jobban ki tudjuk használni, mert nem csak az autó töltése fontos, hanem a 

villamos hálózatok mérleg egyensúlyára is figyelni kell. 

 

Az Emobility Solutions prototípus fejlesztési terve a jelenlegi mobilitási szokások elemzése 

alapján egy olyan újszerűen felhasználható eszköz létrehozására fókuszál, ami jelenleg piacon 

megjelenő elektromos járművek mobilitási lehetőségei az adott hálózati energia függvényében 

optimálisabban tudja felhasználni, mint időben, mint pedig különböző helyszíneken. Olyan 

helyzetekben, amikor nem lehetséges telepített töltőberendezésekkel megoldani a töltést, akkor 

a cég elképzelése szerint egy mobil eszközzel lehet majd megoldani a AC töltési metódus 

energiájával egy gyorsabb DC típusú töltést azonos energiával. 

 
Az prototípushoz szükséges technológiai megoldásokat kis méretben kell optimalizálni oly 

módon, hogy az elektromos jármű töltés folyamán a fizikai rétegen felül az OCCP szabvány 

felhasználásával szélesebb körű töltő infrastruktúrában is használható legyen az eszköz. A 

mobilitás és a kommunikációs lehetőség egyesítésével hozható létre a prototípus. 
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Jelenlegi elektromos jármű töltési lehetőségek/szokások 
 

Az elektromos autók akkumulátorát rendszeresen fel kell tölteni, ez biztosítja a jármű 

energiaellátását. Ezek általában több tíz kilowattóra kapacitású akkumulátorok, amelyek 

betáplált energiát tárolnak. Ezt az energiát az elektromos hálózatból a töltőkábelen keresztül 

kell az akkumulátorokba vezetni. A töltési idő attól függ, hogy egységnyi idő alatt mennyi 

villamos energiát tudunk az akkumulátorba tölteni – mennyi áramot tud az elektromos hálózat 

biztosítani és mennyit képes a jármű elektromos rendszere fogadni. 

 
A töltéshez használt töltőpontok (amelyeket a töltőkábellel csatlakoztatunk a gépkocsihoz) 

tulajdonképpen egyfajta „intelligens kábel”-nek nevezhetők. Angol elnevezésük EVSE - 

Electric Vehicle Supply Equipment - azaz Elektromos Járműveket Kiszolgáló Berendezés. 

Elsődleges feladatuk, hogy garantálják a töltés biztonságát. Mivel töltéskor életveszélyesen 

nagy áramok folynak a hálózatból az autó akkumulátoraiba, ez a legfontosabb szempont. A 

töltőpontok vezérlői egy meghatározott protokoll szerint, egy külön vezetéken, az ú.n. „Control 

Pilot” jel segítségével kommunikálnak a jármű fedélzeti töltőjével. A jármű és a töltő közötti 

kommunikáció eredménye, hogy mekkora energia fogadására képes az autó és az elektromos 

hálózat mekkora töltőáramot tud biztosítani a töltéshez. Ellenőrzik, hogy a töltőkábel mekkora 

áramot tud biztonságosan vezetni, hogy a védőföldelés csatlakoztatva van-e a járműhöz és még 

több további, a biztonság szempontjából fontos paramétert. Csak akkor kapcsolják a jármű 

töltőjére a hálózati feszültséget (és az autó töltője is csak akkor fogadja azt), ha minden rendben 

van. 

Az elektromos járművek töltésére vonatkozó szabvány az intelligens (az 

adatkommunikációhoz Control Pilot jelet használó) töltőket három csoportba sorolja: Mode 2, 

Mode 3 és Mode 4 töltőknek nevezi. (A Mode 1 töltők nem kommunikálnak a járművel, ezeket 

elektromos autóknál ma már nagyon rtkán használják.) 
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1.1. Mode 2 

A Mode 2 töltőkkel konnektorokból lehet tölteni az elektromos járművet. Elvileg bármilyen 

230V-os háztartási konnektoron keresztül kapcsolódhatnak az elektromos hálózathoz. A 

háztartási konnektorokat nem folyamatos, nagy terhelésre tervezték, amit egy autó Mode 2 

töltője jelent, ezért ezekhez a töltőkhöz is célszerű kiépíteni olyan, érintésvédelmi kapcsolóval 

(FI relé) ellátott, ipari kivitelű konnektort a garázsban, amely elviseli a folyamatos, 
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nagyteljesítményű igénybevételt. A Mode 2 töltők legjobb példái az elektromos járművekhez 

gyári tartozékként adott töltőkészülékek. Ezek egyik végén egy villásdugó van, amit 

védőföldeléssel rendelkező aljzatba kell dugni. A kábelre van építve egy doboz, ami a vezérlő 

elektronikát tartalmazza általában kijelzővel és-vagy ledekkel. A kábel másik végén egy 

nagyméretű, speciális csatlakozó van, amivel a töltőt a jármű töltőbemenetére lehet kapcsolni. 

Biztonsági okokból tilos bármilyen átalakítót, vagy toldalékot használni a töltőkábelhez, azt 

közvetlenül az autó töltőbemenetére szabad csak csatlakoztatni. Az autók gyári tartozék töltője 

általában nem több, mint 10A töltőáramot biztosít a járműnek. (A gyártók általában biztonsági 

okokból limitálják 10 Amperben a töltőáramot, hogy az gyengébb teljesítményű 

konnektorokkal is használható legyen.) Azaz a töltési teljesítmény max. 2,3kW (a gyakorlatban 

ennél kevesebb, mert bizonyos veszteségekkel is számolni kell). 

 
Egy ilyen töltő például egy 30kWh-ás akkumulátor teleppel szerelt autót legalább 14-15 

óra alatt tölt föl. Egy ilyen autó fedélzeti töltője pedig több, mint 3kW, vagy akár 6kW töltési 

energiát is képes lenne kezelni. 

 
Így, ha például ezt az autót egy 16A-es (3,7kW) töltővel töltenénk, akkor akár 9-10 óra alatt 

tudnánk teljesen feltölteni. Ez 38%-kal kevesebb idő és tényleg egy éjszaka alatt teljesen 

feltöltődhet a jármű. Ha kihasználjuk a 6,6kW-os fedélzeti töltő lehetőségét, akkor akár 5-6 óra 

alatt elvégezhető a töltés. 

 
Ehhez viszont olyan töltőpontra van szükség, ami képes ilyen teljesítménnyel tölteni az 

autót. És olyan elektromos hálózatra, amely képes ekkora töltőáramot biztosítani. A kettő 

szorosan összefügg egymással. 

 

1.2. Mode 3 

A Mode 3-as töltőpontok képesek 3,7kW-22kW, de akár még ennél nagyobb 

teljesítménnyel is tölteni az elektromos járműveket. Lehetnek 1 fázisú (230V), vagy 3 fázisú 

(3x230V) berendezések. Ezek a töltők mindig fixen bekötve csatlakoznak az elektromos 

hálózathoz és tilos ipari konnektorokon keresztül használni őket. A Mode 3 töltőket hívják a 

köznyelvben „gyors” töltőknek is. A köztéri, nyilvános töltőállomások többsége is Mode 3 

„gyorstöltő”. Ilyen gyorstöltőt bárki felszerelhet a garázsába, vagy elhelyezhető a munkahelyi 

parkolóban vagy közterületen is. Hogy mekkora teljesítményű legyen a töltő, annak a szabvány 

előírásain kívül csak a jármű fedélzeti töltője és a villamos hálózat terhelhetősége szab határt. 
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Általánosan a 3x32A-t használnak egy töltőfej esetén, ami 22kW teljesítmény leadására 

képes. A jobban felszerelt elektromos járművek estében ez 6,6 kW/óra fedélzeti töltést jelent. 

 
A hálózati feszültség hirtelen lekapcsolása nem tesz jót az elektromos autónak. A hálózat 

gyakori ki- be kapcsolgatása töltés közben, megzavarhatja a jármű elektronikus rendszerét és 

az akkumulátorok is sérülhetnek. A töltés leállításánál a töltőáramot célszerű fokozatosan 

csökkenteni egy bizonyos értékig és úgy lekapcsolni a töltést. 

 

1.3. Mode 4 Villámtöltés egyenárammal. 

 

Eddig arról volt szó, hogy az elektromos autót hogyan lehet a 230V-os váltakozó áramú 

elektromos hálózatról tölteni. Létezik azonban olyan megoldás is, amikor az akkumulátort ú.n. 

villámtöltőkkel töltik. Ezek a töltéshez nagyfeszültségű (450...1000V) egyenáramot 

használnak, akár 150...600 Amper áramerősséggel. Ez a töltés nem a jármű fentebb említett 

fedélzeti töltőjén keresztül történik, hanem egy attól funkcionálisan különböző 

töltésszabályozón keresztül. Az egyenáramú, ú.n. Mode 4 „villám” töltőkkel az elektromos 

autók teljesen lemerült akkumulátorát 30...40 perc alatt akár 80%-ra is fel lehet tölteni. (Az 

akkumulátorok sajátosságai miatt a 100%-kos töltöttségi szint elérése közel ugyanennyi időt 

vesz igénybe.) 

 
Az egyenáramú töltők nagy beruházás-igényű, drága berendezések. Általában csak olyan 

helyeken telepítik, ahol valóban nagyon gyors töltésre van szükség (pl. autópályák mentén). 

 

 

A Mode 4 töltők a szabvány előírása szerint csak fix kábelesek lehetnek, aljzat nincs rajtuk, 

saját töltőkábellel azokhoz nem lehet csatlakozni. (Ha van is rajta töltő-aljzat, akkor az nem 

egyenáramú villámtöltést, hanem váltakozó áramú töltést biztosít.) Maga a töltőkábel is vastag, 

robosztus, hiszen nagyon nagy áram folyik rajta. 

Az egyenáramú DC töltéshez a járművek is külön csatlakozóval rendelkeznek, vagy olyan 

kombinált csatlakozóval, amelyekben az egyenáramú töltéshez külön nagyáramú érintkezők 

vannak kialakítva. 

Természetesen, mint a műszaki megoldások esetén mindennek, a villámgyors töltésnek is 

ára van: az extrém nagy árammal való töltés az akkumulátorokat is jobban megterheli. Ha 

rendszeresen csak villámtöltővel töltünk egy járművet, akkor az akkumulátorok 
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tárolókapacitása és a jármű hatótávolsága gyorsabban csökken. Ezért célszerű a lassabb, de 

kíméletesebb hálózati töltést használni amikor csak lehet, és a villámtöltőket csak akkor kell 

igénybe venni, ha hosszabb utat kell megtenni a járművel rövid idő alatt és nincs idő órákat 

várni a töltésre. 

A töltőkábelek speciális csatlakozókkal kapcsolódnak a járművek töltőbemeneteire. A 

Mode 2 és Mode 3 (váltakozó áramú - AC) töltőkhöz az elektromos autókba jelenleg kétféle 

csatlakozót építenek be, az ú.n. Type 1, vagy Type 2 csatlakozót. Mindig az elektromos jármű 

gyártójának döntése, hogy melyik szabvány szerinti AC töltőcsatlakozót használja. DC 

töltőkhöz pedig Chademo és CCS szabványú csatlakozókat használnak. 

 

1.4. Töltőállomások fajtái 

A jelenlegi töltőállomások nagyrészben egyszerű egy oszlopos kivitelben készülnek. Attól 

függően, hogy a AC váltó áramú vagy DC egyen áramú töltők, a kiépítés változó lehet. 

 

Az AC töltő kisebb felépítmény, mivel csak a hálózati áramellátást és a kommunikációt 

kell biztosítania a jármű számára. Ezen berendezések általában fejlett kommunikációval 

rendelkeznek, hogy a villamos energia mérését az elszámolási rendszerekhez és a fogyasztók 

igényeihez tudják igazítani. Energia igénye a kiépítéstől függően 3x16 A-től egészen 3x64 A- 

ig terjed. Az egységen egy vagy 2 töltőfej található általában. Ha kevés a helyszíni teljesítmény, 

akkor szoftveres megosztással szokták a töltőfejeken elosztani a teljesítményt, így ha 3x32A 

esetén ha egy autó van az oszlopon akkor megkaphatja a 22kW teljesítményt, viszont ha két 

jármű áll egy oszlopra, akkor csak 11kW teljesítmény jut egy autóra. Ez már egyfajta 

teljesítmény és foglalási menedzsmentnek is felfogható. Ezek az oszlopok városi környezetben 

használatosak, ahol általában könnyen megoldható a szükséges teljesítmény kiszolgálása 

helyről. Probléma akkor léphet fel, ha ezek a töltők nagy számban jelennek meg a városokban. 

 

A       DC töltők klasszikus oszlop kiépítésben 22kW-120kW egyenáramú töltésre alkalmas 

berendezések. Elhelyezésük általában városon kívüli közlekedési útvonalak mentén elterjedt, 

mert gyorsan töltik fel a járműveket. Az előzőekből következik, hogy a itt már nagyobb 

teljesítményekről beszélhetünk és ezzel összefüggésben a felépítmény mérete is jóval nagyobb 

az AC töltőkénél. A szükséges energialeadáshoz 3x63A vagy annál nagyobb betáplálás kell, 

mert ha minden töltőfejre jut egy autó, akkor a csak a CCS és CHAdeMO fej együttesen 3x250A 

maximum áram felvételére is képes. Ezen oszlopok telepítését még nehezíti az a tény is, hogy a 

városon kívüli helyeken nem áll rendelkezésre nagy teljesítmény, mert az infrastruktúra 
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fejlesztéseknél még nem kalkuláltak a jármű töltés célú felhasználással. Ha egy ilyen telepítés 

alkalmával több oszlopot is telepítenek a járműszám növekedésével, akkor már komoly 

problémát jelent a megfelelő villamos teljesítmény helyszíni biztosítása. 
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A DC töltőberendezések új generációs megoldásai a töltőfarmok. Ezen rendszerek már 

komoly energetikai teljesítményt igényelnek. Elhelyezkedésük a jelenlegi autópálya 

benzinkutak környezetében található. A közlekedési szokások változásával azonban már önálló 

egységként is megjelennek az utak mentén összekötve éttermek és bevásárlóközpontok 

szolgáltatásaival. 

A Tesla gyár volt az első, aki felismerte, hogy az elektromos autózásban másodlagos üzleti 

potenciál is rejtőzködik, ezért saját járműveihez létrehozta Tesla Supercharger néven a saját 

töltőállomás rendszerét, amelyet csak saját autói használhatnak saját szabványú 

töltőcsatlakozóval. A Teslának szükséges volt ezen rendszer felállítása, mert az általa gyártott 

autókban vannak ma a legnagyobb kapacitású akkumlátorok (60kWh-100kWh). Maximum 120 

kW teljesítményt tud leadni oszloponként a rendszer, de ha több autó is tölt az állomáson, akkor 

ez a teljesítmény csökken. Ezen állomások már külön transzformátor állomással és bonyolult 

elektronikai megoldásokkal rendelkeznek. Tesla Supercharger 

 

Allego UltraFast és IONITY néven 

2017 végétől már a legújabb technológiával szerelt DC töltőparkokat kezdték el telepíteni 

Európában. Ezek a töltők már a jövő elektromos járműfejlesztésihez adnak előremutató 

megoldást, hogy könnyebb legyen a hosszútávú közlekedés. Itt az oszlopok névleges 

teljesítménye 175kW-350kW között változik. Ezen megoldásokhoz már új technológiájú, 

folyadékhűtésű CCS fejeket használnak és oszlopokat is külön folyadékhűtéssel látják el a nagy 

teljesítmény következtében fellépő melegedés miatt. A csúcsteljesítmény elérése pillanatában 

akár 600A is megjelenhet a berendezés végpontjain. Itt már újragondolt energiaellátási módot 

kellett alkalmazni az energiaszolgáltatók együttműködésével. Az egységeket külön 

transzformátor állomás látja el. A megfelelő töltést pedig az EV TRONIC vagy a Siemens által 

gyártott izolációs és konverter egység együttműködésével hozzák létre. Az energiaszükségleten 

kívűl komoly üzembiztonsági megoldásokra is szükség van. Az egységeket fejlett informatikai 

háttér segíti az optimális működésben és a foglalási és elszámolási rendszerekhez a legújabb 
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OCCP protokollon keresztül kapcsolódnak. IONITY,(Allego)A BMW Group, Daimler AG, 

Ford Motor Company, Volkswagen Group, és még sok más partnervállalat által vezetett 

IONITY projekt 
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Töltési protokollok 

 

2.1. OCPP 

Az elektromos járművek (EV-k) az egész világon a mobilitás új színvonalába kerülnek. Ez 

a fejlesztés csak a töltőállomások jó lefedettségével lehetséges. Az infrastruktúra kiépítésének 

előmozdítása érdekében a nyílt kommunikációs szabványok kulcsszerepet játszanak: a 

töltőállomások szükségszerűtlen lecserélése végett, továbbá az innováció és 

költséghatékonyság érdekében és, hogy minél több új piaci szereplő léphessen be. Emellett az 

EV töltési infrastruktúrának, a Smart Grid-nek a része, amely a szereplők, eszközök és 

protokollok nagyobb és még mindig fejlődő ökoszisztémája. 

 

 
 

Ebben a Smart Grid ökoszisztémában a nyílt kommunikációs szabványok 

kulcsfontosságúak a kétirányú energiaáramlás, a valós idejű információcsere, és az eMobility 

szolgáltatások számára. 

Az OCPP 2.0 a kommunikációs ipar által támogatott szabványt alkalmazza a töltőállomás 

és a töltőállomás-felügyeleti rendszer (CSMS) között és úgy van kialakítva, hogy mindenféle 

töltési technikát kezeljen. Az OCPP egy nyílt szabvány mely költség és licensz mentesen 

alkalmazható. 
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2.1.1. Eszköz Menedzsment 

 
 

Az Eszközkezelés (más néven Device Model) egy régóta várt funkció, amelyet különösen 

a (komplex) töltőállomások hálózatát (különböző gyártóktól) kezelő szervezetek alkalmaznak. 

A következő funkciókat látja el: 

● Készletjelentés 

● Javított hiba és állapotjelentés 

● Fejlesztett konfiguráció 

● Testreszabható felügyelet 

Mindezek a funkciók a szervezeteknek segítenek a töltőállomások hálózatának üzemeltetési 

költésinek csökkentésében. 

A töltőállomás gyártói szabadon dönthetnek arról, hogy mennyi részletet szeretnének 

közzétenni egy töltőállomásról az Eszköz Menedzsmenten keresztül: például, eldönthetik, hogy 

mit felügyelnek és mit nem. 

2.1.2. 3. szintű modell 

Az OCPP terminológiájának megértéséhez fontos megérteni a specifikáció kiindulási 

pontját. Az OCPP specifikáció a töltőállomás kifejezést használja olyan fizikai rendszerként, 

ahol az EV feltölthető. Az EVSE-t a töltőállomás részének tekintik, amely egyszerre egy EV-t 

képes energiával ellátni, tölteni. A leírásban használt "Connector" kifejezés a töltőállomás 

önállóan működtetett és kezelt elektromos aljzatára utal, azaz az egy fizikai csatlakozónak felel 

meg. Bizonyos esetekben az EVSE-nek több fizikai foglalat típusa és / vagy összekötő kábele 

/ csatlakozója lehet, hogy megkönnyítsék a különböző járműtípusokat (pl. Négykerekű EV-k és 

elektromos robogók). Ezen felállások a 3. szintű modellben kaptak helyet, ahogy az a következő 

ábrán is látszik. 
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2.1.3. ISO 15118 támogatás 

Az ISO 15118 szabvány [ISO15118-1] egy újabb protokoll az EVSE és az EV 

kommunikációhoz, az IEC 61851 [IEC61851-1] szabványhoz képest. Az ISO 15118 számos új 

funkciót és biztonságosabb kommunikációt tesz lehetővé az EVSE és az EV között. Az OCPP 

2.0 támogatja az ISO 15118 szabványt, amelynek az új funkciói: 

● csatlakoztasd és töltsd (Plug & Charge) 

● okostöltés beleértve az EV-k bemenetét 

Az OCPP ezen verziója támogatja az ISO 15118 szabványt (más néven "Plug and Charge") 

és az ISO 15118 alapú okostöltést. Ezenkívül leírja, hogyan kell az ISO 15118 szabványokat 

telepíteni és frissíteni. Ezen 3 funkcionalitás nem szerepelnek egy blokkban, hanem több 

fejezetben szerepelnek a specifikáció egészében. Az engedélyezés és az okostöltés használati 

esetek az ISO 15118 szabványhoz tartoznak az okostöltés (Smart Charging) fejezetben. A 

tanúsítványkezelés külön funkcionális blokkban van leírva. Az 15118-as alkalmazóknak 

tisztában kell lenniük az 15118 által érvényesített időkorlátokkal, lásd: [ISO15118-1] (Oldal: 

127, Táblázat: 109). 
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Időtúllépés Érték 

Sequence Timeouts (szekvenciális) 60 másodperc 

Sequence Performance Timeouts 
(szekvenciális a teljesítmény függvényében) 

40 másodperc 

PaymentDetailsReq/Res (fizetési adatok 

regisztrálása/újraindítás) 

5 másodperc 

CertificateUpdateReq/Res (frissítés 

igazolási regisztráció/újraindítás) 

5 másodperc 

CertificateInstallationReq/Res (igazolás 

bevitel regisztráció/ újraindítás) 

5 másodperc 

 

 

2.2. Áttekintés 

 

A CCS Szabvány létrehozásán az autóipari gyártók: az Audi, BMW, Diamler, Porsche és 

Volkswagen, továbbá a Chryler, Ford és General Motors együttműködve az elektromos iparral 

közösen dolgoztak és hozták létre azt. Ezek az autóipari gyártók elkötelezték magukat a CCS 

Szabvány használata mellett, mind AC- Váltóáramú töltés és mind DC- Váltóáramú töltés 

esetén. 

Ez alapvetően számos nemzetközi és nemzeti szabványt foglal magában. Mivel a 

szabványok folyamatosan fejlődnek, ezért szükségszerű meghatározni a mérvadó szabványok 

jellemzőit úgy, mint az EV-k és EVSE-k gyártásának irányvonalát. 

A dokumentum ezen része: 

● leírja a nevezett CCS EV töltési rendszert, 

● defíniál számos jellemzőt, amely reflektál az első generációs EV-k és EVSE-k CCS 

1.0 releváns szabványaira és 

● egy áttekintést ad a CCS 2.0 releváns szabvány jellemzőire. 
 

2.2.1. A CCS leírása 

A kombinált töltési rendszer (CCS) az elektromos járművek nyitott és egyetemes 

szabványaira építkezik. A CCS kombinálja az egyfázisú és a gyors háromfázisú töltést 

maximális 43 kW váltóáram mellett csakúgy, mint maximális 200 kW egyenáramnál egy 

rendszeren belül, továbbá a jövőbeni cél a 350 kW elérése. 

A CCS magában foglalja a csatlakozókat és aljzatokat minden további ellenőrző funkcióval 

együtt. A kommunikációt is kezeli az EV-k és EVSE-k között. Ennek eredményeképpen egy 

széles megoldást jelent az összes töltéssel kapcsolatos elvárásra és szükségletekre. 

A kombinált töltési rendszer kulcsjellemzői a következők: 
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• AC – váltóáramú töltésnél: 

o Az erőátvitelhez szükséges elektromos felület/berendezés specifikációi, 

amelyek tartalmazzák a biztonsági előírásokat AC töltéshez az IEC 61851-1-es 

szabványt értelmében. 

o Type 2 csatlakozót Európában és a Type 1 csatlakozót az Egyesült Államokban 

és Japánban az IEC 62196-2-es szabványnak megfelelően. 

• DC – egyenáramú töltésnél: 

o Az erőátvitelhez szükséges elektromos felület/berendezés specifikációi, 

amelyek tartamazzák biztonsági előírásokat DC töltéshez az IEC 61851-23-as 

szabványt értelmében. 

o Combo 2-es csatlakozót Európában és az Combo 1-es csatlakozót az Egyesült 

Államokban és Japánban az IEC 62196-3-as szabványnak megfelelően. 

• A kommunikációs interfészek az elektromos jármű és a töltési pont közt a nemzetközi 

ISO/IEC 15118-as és a német DIN SPEC 70121-es szabvány alapján kerültek 

kidolgozásra. 

1. Ábra – A CCS töltési interfészei 
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1. Ábra – Fő szabványok a CCS-hez 
 

A töltőaljzat el van látva biztonsági mechanizmusokkal és minden szükséges csatlakozóval, 

amik biztosítják a biztonságos töltést világszerte. A zárrendszer megakadályozza, hogy a 

csatlakozót töltés közben ki lehessen húzni. A töltési folyamatot speciális elektromos jelekkel 

irányítják a töltő csatlakozásától egészen a töltési folyamat végéig. A rendszer további 

jellemzője a PLC-n keresztüli digitális kommunikáció a jármű és a töltőberendezés között. Ez 

lehetővé teszi a komplex töltési forgatókönyvek véghezvitelét és irányítását (pl.: töltés 

kiegyenlítés) és eleget tesz a jövőbeli elvárásoknak is. 

A CCS kombinált aljzat úgy lett tervezve, hogy univerzális töltőfelületként lehessen 

használni. Az AC töltéshez használt aljzat, ahogy az le van írva az IEC 62196-2-és szabványban 

ki lett bővítve két tűvel azért, hogy egy rövid ideig erős áramú DC törlésre is alkalmas legyen. 

A CCS ezáltal egy integrált megoldás mind AC, mind DC töltésre. Az elektromos járművek 

“CCS képesek”, ha tamogatják a következők közül bármelyiket: 

● AC töltésnél rendelkeznek az IEC 62196-2 szabványnak megfelelő Type 1 (USA), 

vagy Type 2 (Európa) csatlakozóval, vagy 

● DC töltésnél rendelkeznek az IEC 62196-3 szabványnak megfelelő Combo 1 (USA), 

vagy Combo 2 (Európa) csatlakozóval. 

2.2.2. Töltési típus 

A következő töltési típusokat támogatja a CCS: AC és/vagy DC. AC töltéshez két irányító 

módszert lehet használni: 

● a PWM-en keresztül alapjelekkel 

● a PLC-n keresztül magas szintű kommunikációval 

AC töltésnél a CCS egyik vagy mindkét töltési folyamatvezerlő mechanizmust támogatja. 

DC töltéshez a CCS csakis a következőt támogatja: 
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● a PLC-n keresztüli magas szintű kommunikáció, mivel a DC külső töltőjéhez. 

1. Táblázat – Töltésfolyamat irányító mód 

 

 PWM PLC 

AC Szükséges Opcionális 

DC Szükséges Szükséges 
 
 

A 2. táblázatban szereplő jelölési kódok a töltési típus jellemzőinek megnevezésére 

szolgálnak. 

2. Táblázat – Töltési típusok jelölési kódjai 

 

Leírás Jelölési kód 

AC Alapjel AC BS 

AC magas szintű kommunikáció AC HLC 

DC magas szintű kommunikáció DC HLC 
 
 

2.2.3. Töltőcsatlakozók és aljzatok 

A CCS Európában AC töltéshez Type 2-es vagy Combo 2-es aljzatot használ Type 2-es 

csatlakozóval párosítva. DC töltéshez a CCS Európában Combo 2-es ajzatot használ Combo 2- 

es csatlakozóval. 

A 3. táblázatban szereplő jelölési kódok a töltőaljzatok és csatlakozók jellemzőinek 

megnevezésére szolgálnak. 

3. Táblázat – Csatlakozók és aljzatok jelölési kódjai 

 

Leírás Jelölési kód 

Type 2 AC aljzat Type 2 aljzat 

Combo 2 AC és DC aljzat Combo 2 aljzat 

Type 2 AC csatlakozó Type 2 csatlakozó 
Combo 2 DC csatlakozó Combo 2 csatlakozó 

 
 

2.2.4. Töltés típus 

Négy fajta töltés típust határozunk meg. Az 1-es, 2-es és 3-as módban a töltést a járműbe 

beépített töltő végzi el, míg a 4-es módot úgy írhatjuk le, mint egy „külső töltő” használata. 

1- es mód (Mode1) jellemzői a következők: 

● AC töltés normál hálózati aljzaton 

● A töltőkábelen nincs védelmi eszköz 

● Az RCD elengedhetelen feltétele 

2- es mód (Mode 2) jellemzői a következők: 

● AC töltés normál hálózati aljzaton 

● A töltőkábel egy a kábelen belüli integrált biztonsági eszközzel van ellátva 
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● Energia visszajelzés nélkül, a biztonsági eszköz és az elektromos jármű közötti 

kommunikációnak fent kell állnia 

3- as mód (Mode 3) jellemzői a következők: 

● AC töltés Type 1 vagy Type 2-es típusú töltőállomáson 

● a biztonsági felszerelés a töltőállomás állandó része, a kábelben nincs szükség kábelen 

belüli vezérlődobozra 

● Type 2 csatlakoztatás lehetővé teszi a felügyelet nélküli működést, még egy nyilvános 

helyen is 

4- es mód (Mode 4) jellemzői a következők: 

● DC töltés Combo 1 vagy Combo 2-es töltőállomáson 

● A töltési rendszer különböző töltési áramokat és töltési feszültségeket képes kezelni a 

különböző akkumulátorrendszerek adoptálásához 

● A töltés felügyeletéhez HLC szükséges 

A 4. táblázat a töltési módok jelölési kódjait tartalmazzák. 

4. Táblázat – A töltési módok jelölési kódjai 

 

Leírás Jelölési kód 

1-es töltési mód Mode 1 

2-es töltési mód Mode 2 

3-as töltési mód Mode 3 

4-es töltési mód Mode 4 
 

 

2.2.5. Töltés kiegyenlítés 

CCS két kiegyenlítési módszert különböztet meg: a reaktívat és a tervezettet. 

A reaktív jellemzői a következők: 

● Az EVSE-ről az EV-be történő energiaáramlás azonnal módosítható egy 

meghatározott határértékre 

● A töltésszabályozás használható pl.: a felhasznált energia adoptálásával elérni egy 

meghatározott energiaszintet 

A tervezett jellemzői a következők: 

● Támogatja a reaktív töltés kiegyenlítést 

● Továbbá, az EVSE-ről az EV-be történő energiaáramlás idővel különböző 

teljesítménykorlátokkal és költségmutatókkal tervezhető 

● lehetővé teszi a töltési folyamat viselkedésének előrejelzését és az energiaelosztás 

optimalizálását egy okosrácsban. 

Az 5. táblázat a töltés kiegyenlítések, szabályozások jelölési kódjait tartalmazzák. 
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5. Táblázat – Töltés kiegyenlítés jelölési kódjai 

 

Leírás Jelölési kód 

Reaktív töltés kiegyenlítés Reactive 

Tervezett töltés kiegyenlítés Scheduled 
 
 

2.2.6. A töltés felhatalmazási módja 

A CCS két felhatalmazási módot különböztet meg: a külső fizetési módot és a csatlakoztasd 

és töltsd módot. 

Csatlakoztasd és töltsd mód jellemzői a következők: 

● Szabványosított felhatalmazás, a felhasználónak csak az EVSE-hez kell 

csatlakoztatnia a járművet, azután a hitelesítés és az engedélyezés minden aspektusa 

automatikusan gondoskodik a felhasználó további beavatkozásától. 

● A csatlakoztasd és töltsd hitelesítési és azonosítási biztonsági mechanizmusokon, 

valamint tanúsítványokon alapul 

● A felhatalmazás magában foglalja az ingyen töltést is, de csak az előre meghatározott 

fogyasztók számára 

Külső fizetési mód jellemzői a következők: 

● Bármilyen más mechanizmus, amely felhatalmazza a felhasználót a töltésre 

● Ami pl.: egy RFID vagy egy készpénzes fizetőegység EVSE-re telepítve 

● A külső fizetési mód is engedheti az ingyen töltést, pl: ingyenes töltőállomásokon 

vagy egy garázsban lévő fali egységben. 

A 6. táblázat a felhatalmazási módok jelölési kódjait tartalmazza. 

6. Táblázat – A felhatalmazási módok jelölési kódjai 

 

Leírás Jelölési kód 

Külső fizetés EIM 
Csatlakoztasd és töltsd PnC 

 
 

2.2.7. Töltésbiztonság 

A CCS számos bizonsági intézkedést alklamaz, hogy elkerülje: 

● Az áramütést, 

● Tüzet, 

● Elektromos ívet és 

● a túlmelegedést 
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normál használat mellett, beleértve a működési és nem működési állapotot is. A 7. táblázat 

egy áttekintést ad a fő biztonsági intézkedésekről. Ez a lista tájékoztató jellegű, a teljességhez 

fel kell keresni a táblázat alapján említett nemzeti és nemzetközi szabványokat. 

7. Táblázat – Biztonsági jellemzők áttekintése 

 

Leírás Releváns szabvány 

Védelem a közvetlen érintkezés és a nem 
csatlakozó árammentes csatlakozó között 

ISO 17409 
IEC 61851-1 
IEC 62196-3 

Alapvető szigetelés IEC 61851-1 

A csatlakozó zárolása a járműben DC módban ISO 17409 
IEC 62196-3 

IEC 61851-23 

Földelés, PE csatlakozás IEC 60364-5-54 

Az állomás és a jármű közötti kapcsolat 
folytonossága 

IEC 61851-1 
IEC 61851-23 

Érintési feszültségkorlátozás IEC 61851-23 
ISO 17409 

Környezeti feltételek alkalmazása CCS esetén IEC 61851-1 
IEC 62196-1 

IT rendszerek méréseinek adoptálása IEC 61851-23 

Feszültségmérés a jármű aljazánál kombinálva a 
leválasztott eszközzel (nem kívánt kapcsolat 
AC/DC esetén) 

ISO 17409 

DC bemeneti ellenállás AC okozta károkkal 
szemben 

ISO 17409 

A csatlakozó hőmérsékletének nyomonkövetése IEC 61851-23 

A párosított csatlakozó feszültségmentesítése ISO 17409 

Kilépési stratégiák speciális vezérlésekre 
alapozva (töltési szekvencia, kommunikáció) 

IEC 61851-23 

A járműből jövő véletlen áramellátásnak 
megelőzése 

IEC 61851-23 

Túlfeszültségi kategóriák a járművek 
csatlakozóinál 

IEC 61851-23 

 

 

2.3. CSS 1.0 
 

2.3.1. CCS 1.0 funkciói 

A 3-as ábra meghatározza a három fő töltési típus jellemzőit: AC BS, AC HLC és DC HLC, 

amelyeket a CCS 1.0 EV és EVSE-ben való megvalósításhoz kell használni. Az előző részben 

leírt biztonsági jellemzők teljesülnek a CCS 1.0-ban. 

A három töltési típus kombinációja lehetséges. A következő (kombinációk) támogatottak a 

CCS 1.0-hoz: 
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1. ACBS 

2. ACBS+ACHLC 

3. ACBS+DCHLC 

Opcionálisan mindhárom töltési típus lehetséges a CCS 1.0-hoz: AC BS + AC HLC + DC 

HLC. 

 

2. Ábra – A CCS 1.0 funkcionális jellemzői 

 

2.3.2. A CCS 1.0 szabványai 

A 4. ábra meghatározza az AC BS, AC HLC és DC HLC három fő töltési típusra vonatkozó 

releváns szabványokat és előírásokat a töltési engedélyezési módhoz, amelyet a CCS 1.0-ban 

kell használni. 

 

3. Ábra – A CCS 1.0 három töltési típusára vonatkozó fő szabványok 

 

2.4. Kitekintés a CCS 2.0-ra 

Az 5-ös ábra az AC BS, AC HLC és DC HLC várható jellemzőit mutatja a CCS 2.0-ban a 

CCS 1.0-hoz képest. A DC HLC terheléskiegyenlítési és töltési engedélyezési módjának 

jellemzőit a CCS 2.0-ra bővítették. A módosítások aláhúzva szerepelnek. 
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4. Ábra – A CCS 2.0 leendő funkcionális jellemzői 

 

2.4.1. Várható szabványok a CCS 2.0 számára 

A 6. ábra az AC BS, AC HLC és DC HLC várható szabványait mutatja a CCS 2.0 töltési 

engedélyezési módjához. 

Az AC BS, AC HLC és DC HLC szabványokra vonatkozó elvárt változások a CCS 1.0- 

hoz képest aláhúzva szerepelnek. 

 

5. Ábra - A CCS 2.0 három töltési típusára vonatkozó leendő szabványok 
 

● A CCS 1.0 töltőállomásoknak támogatniuk kell a 0-80 kW-ot a DIN SPEC 70121: 

2014 szerint 

● A CCS 2.0 töltőállomásoknak az ISO15118-2: 2014 és az ISO15118-3: 2015 és a 0– 

80 kW-os szabványnak megfelelő 0-350 kW teljesítményt kell támogatniuk a DIN 

SPEC 70121: 2014 szabvány szerint 
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● A CCS 2.0 töltőállomásoknak támogatniuk kell a 200V - 1.000 V-ot 

● A CCS 2.0 járművek és töltőállomásoknak támogatniuk kell az ISO15118 külső 

azonosító eszközöket (EIM) és a Plug and Charge (PnC) opciót 

● A CCS 2.0 járműveket és töltőállomásokat fel kell készíteni az EIM-ről PnC-re történő 

frissítésre (pl. TLS és XML tanúsítványok) 

● A CCS 2.0 járművek és töltőállomások 2020-tól kötelezően kell, hogy támogassák az 

ISO15118 Plug and Charge (PnC) szabványt 

● A 80kW-nál nagyobb töltési teljesítményt igénylő járművek az ISO15118 

kommunikációs protokollt támogatják a támogatottAppProtocolReq üzenetben. Ha a 

töltőállomás megtagadja az ISO15118 kommunikációs protokoll támogatását, a 

járműnek kérnie kell a DIN SPEC 70121 kommunikációs protokollt a támogatott 

AppProtocolReq üzenetben melynek töltési teljesítménye <80kW. 

● A töltőállomás nem biztosíthat 80 kW-nál nagyobb teljesítményt a töltési paraméter 

felfedezése üzenetben, amikor a DIN SPEC 70121: 2014 kommunikáció létrejön 

● A töltőállomás a maximális lehetséges teljesítményt nyújta a töltési paraméter 

felfedezése üzenetben, amikor az ISO15118 kommunikáció létrejön. (a jármű 

igénybevételére nem alkalmas) 

2.4.2. Várható szabványok a CCS 3.0-ra 

A CCS 2.0 jellemzőin túl a CCS 3.0 támogatni fogja a: 

● Vezeték nélküli kommunikációt, 

● Induktív töltés, 

● Fordított teljesítményátvitel 

● Elektromos buszok (pl.: Pantograph). 

CCS 3.0 a következő szabványokra lesz alapozva: 

● ISO15118-2 Ed2 

● ISO15118-3 Ed1 

● ISO15118-8 Ed1 

● IEC61851-1 Ed3 

 
2.5. A CCS tervezési útmutatója 

 

2.5.1. A DC EV töltőállomás töltési sorrendje az IEC 61851-23-ról 

A töltési szekvenciát és a hozzá kapcsolódó rendszerszintű tevékenységeket az IEC 61851- 

23 szabvány részletes, de tömörített módon határozza meg. 



AC/DC konverter 
 

 

 

 

 

6. Ábra – Töltési szekvenciák illusztrálása és leírása 
 

Ahhoz, hogy az IEC 61851-23 szabványos leírása könnyebben érthető legyen, a következő 

oldalak lépésről lépésre betekintést nyújtanak a töltési sorozatokba egy egyszerűsített rendszer 

felépítés alkalmazásával. 

2.5.2. Az egyszerűsített felépítéssel rendelkező töltési sorrend illusztrációja 

Az egyszerűsített töltési felépítés és a rendszeraktivitás lehetővé teszi a töltési szekvenciák 

és a kombinált töltési rendszer magas szintű kommunikációjának szisztematikus leírását. 

• A rendszerszintű egyszerűsített felépítés alapján a kombinált töltőrendszer teljes 

funkciós csoportjával a különböző szekvenciákat ismertetjük. 

• Az alábbi funkcionális áttekintés az összes töltési szekvencia teljes leírását 

tartalmazza: 

o a rendszer működésének viselkedése és annak tükröződése magas szintű 

funkciókhoz 

o minden egyes szekvencia esetében az azonosított és kiemelt aktív elektromos 

alkatrészek 

A vázlatos rajz csak a releváns fizikai és funkcionális elemeket mutatja be. 
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7. Ábra – Példa egy rendszerszintű nem csatlakoztatott egyszerűsített architektúrára 
 

● A CP azonnali párosítással lép be a B1 állapotba. A jármű immobilizált (PP). 
 

 

● A PLC kommunikáció létrehozása: Cseréljük a működési határértékeket és a töltés 

paramétereit. Leállítjuk, ha az egyenáram Feszültség> 60V vagy EV és d.c. 

érzékelhető. 
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● EV megváltoztatja a CP állapotot B-ről C/D-re, és beállítja a „Kész” állapotot. A 

csatlakozózár megerősítése után az egyenáram ellátás elkezdi ellenőrizni a HV 

rendszer elszigeteltségét, és folyamatosan jelentést tesz az elkülönítési állapotról. 

 

● Az Egyenáram ellátás meghatározza, hogy a rendszer szigetelési ellenállása 100 kΩ 

felett van-e. A sikeres leválasztási ellenőrzés után az egyenáram tápellátás az 

„Érvényes” állapotot jelzi, és az állapotot „Kész” állapotba kapcsolja a 

kábelellenőrzéssel. 

 

● Az EV elküldi az elő töltés kérelmét, amely tartalmazza mindkettőt: az aktuális 

egyenáramot <2A (maximum beáramló áram) és a kért egyenáram feszültséget. 
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● Az egyenáram kínálat adaptálja az egyenáram kimeneti feszültséget a tűréshatárokon 

belül és korlátozza az áramot maximum 2 A értékre. 

 

 

● Az EV lezárja a leválasztó készüléket, miután az egyenáram kimeneti feszültsége eltér 

az EV akkumulátor feszültségétől kevesebb, mint 20 V-tal. 

 

● Az EV elküldi a tápellátási kérelmet az egyenáram tápellátás kimenetének 

engedélyezéséhez. Miután az egyenáram ellátás visszajelzést ad, hogy készen áll az 

energiaátadásra, az EV állítja az egyenáram aktuális kérését az energiaátviteli fázis 

elindítására. 
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● Az EV az üzemi ciklusokat a feszültség/áram kérésével kezdeményezi. A tápellátás a 

feszültség/áram beállításával, valamint a jelenlegi határ- és állapotértékekkel 

(feszültség, áram, szigetelés...) válaszol. A zárat, a szigetelést, a feszültséget, az 

áramot és a hőmérsékletet folyamatosan ellenőrizzük. 
 

 

● Az EV csökkenti az energiaátvitel befejezéséhez szükséges aktuális kérést. Az 

egyenáram ellátás a késleltetés után követi az aktuális kérést, és a kimenet 

kikapcsolása előtt csökkenti az 1A kimeneti áramot. 
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● Az EV üzenetet küld az egyenáram ellátásnak, hogy kikapcsolja a teljesítményt. Ha az 

áram 1 A alatt van, az EV megnyitja a leválasztó készülékét. 

● Az egyenáram ellátás letiltja a kimenetet, és megnyitja a kontaktorokat, ha vannak. 
 

● Az egyenáram ellátja a „Nincs kész” állapotkódot egy olyan üzenettel, amely jelzi, 

hogy letiltotta a kimenetet. 

 
 

● Az üzenetek fogadása vagy az időtúllépés után az EV megváltoztatja a CP állapotot B- 

re. A jármű hegesztett kontaktorellenőrzést végezhet (opcionális). 
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● Az EV megnyitja a csatlakozót, miután az egyenáram kimenet 60 V alá esett. Az 

egyenáram ellátás továbbra is az egyenáram ellátási stratégiájától függően elkülönült 

ellenőrzést követ. A munkamenet leállításának kérése üzenettel megszünteti a digitális 

kommunikációt (PLC). 

 

● Az EV és az ellátás nincsenek párosítva. Az ellátás letiltja az egyenáram kimenetet. A 

zár le van tiltva. A PLC megszűnik. A jármű csatlakozójának leválasztásának hatására 

a CP állapotot változtat B-ről A-ra. 
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2.6. DC CCS Teljesítményosztályok 

Ma a DC CCS töltőállomások és jármúvek esetében hiányzik a támogatott feszültség-, 

áram- és teljesítményosztályok egyértelmű meghatározása. 

Járművek igénye 330-420V, 1-125A és 50kW max. 

Töltőállomások kapacitása 200-500V, 1-125A és 50kW max. 

A régi járművek és a HPC töltőállomások közötti átjárhatóság biztosítása érdekében 

egyértelmű meghatározások szükségesek. (Például: 400 V járművek 1 A áramerősséget 

igényelnek a HPC DC CCS töltőállomások esetében) 

„CCS 1.0 Specifikáció” különbséget tesz a CCS 1.0 (DIN 70121) és a CCS 2.0 (ISO 15118) 

szabványok között és egy 80 kW-os határértéket biztosít a DIN 70121 számára. A következő 

oldalakon az elektromos járművek és a töltőállomások közötti átjárhatóságot biztosító 

feszültség- és áramkorlátokkal rendelkező teljesítményosztályok kerülnek bemutatásra, és 

lehetővé teszik a megfelelőségi vizsgálatok elvégzését. 

8. Táblázat – A teljesítményosztályok min. követelményei 

 

Teljestmény- 
osztály 

Fesztültség- 
tartomány 

Min. 
Áramerősség* 

Áramerősség- 
tartomány 

Teljesítmény- 
tartomány 

Kommuni- 
káció 

DC5 200V 500V 1A @500V ≥10A@500V DIN 70121 

DC10 200V 500V 1A @500V ≥20A@500V DIN 70121 

DC20 200V 500V 1A @500V ≥40A@500V DIN 70121 

FC50 200V 500V 1A @500V ≥100A@500V DIN 70121 

A DC CCS töltőállomás nagyobb feszültség-, áramerősség- és teljesítményérték- 

tartományt biztosíthat, de minimum el kell érnie a fent megadott értékeket, hogy elérhesse a 

különböző teljesítményosztályokba történő besorolást. A részleteket lásd a következő 

oldalakon. 

* 0A min. áramerősség egy különleges eset és mindig biztosíthatónak kell lennie 

DC – Egyenáram 
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FC – Gyorstöltés 
 

2.6.1. DC5 Teljesítményosztály Követelményei 

● DC5 töltőállomásnak támogatnia kell a 200V ésaz 500V közötti feszültségtartományt 

(A minimális feszültség lehet alacsonyabb, a maximáis pedig nagyobb is, azonban a 

DC5 besorolás eléréséhez a 200-500V tartomány szükséges.) 

● DC5 töltőállomásnak támogatnia kell a maximális 10A áramerősséget 500V feszültség 

esetén. 

● a 200-500V feszültségtartományban egy DC5 besorolású töltőállomásnak biztosítania 

kell a minimum 1A áramerősséget. Speciális esetként 0A lehetőségének biztosítottnak 

kell lennie miden esetben. 

● A DC5 töltőállomásnak támogatnia kell minden érvényes feszültség és áramerősség 

kombinációt a fentiekben meghatározott működési tartományon belül mind a vezérelt 

áramerősségű (CCC), mind a vezérelt feszültségű (CVC) üzemmódban. 

● A DC5 töltőállomásnak a DIN SPEC 70121 szabványt támogatnia kell (az ISO15118 

szabvánnyal együtt). 

8. Ábra – A DC5 teljesítményosztály grafikus ábrázolása 
 

A DC5 osztály eléréséhez a szagatott kékkel jelölt területet az EVSE-nek biztosítania kell. 
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2.6.2. DC10 Teljesítményosztály Követelményei 

● DC10 töltőállomásnak támogatnia kell a 200V ésaz 500V közötti feszültségtartományt 

(A minimális feszültség lehet alacsonyabb, a maximáis pedig nagyobb is, azonban a 

DC10 besorolás eléréséhez a 200-500V tartomány szükséges.) 

● DC10 töltőállomásnak támogatnia kell a maximális 20A áramerősséget 500V 

feszültség esetén. 

● a 200-500V feszültségtartományban egy DC10 besorolású töltőállomásnak 

biztosítania kell a minimum 1A áramerősséget. Speciális esetként 0A lehetőségének 

biztosítottnak kell lennie miden esetben. 

● A DC5 töltőállomásnak támogatnia kell minden érvényes feszültség és áramerősség 

kombinációt a fentiekben meghatározott működési tartományon belül mind a vezérelt 

áramerősségű (CCC), mind a vezérelt feszültségű (CVC) üzemmódban. 

● A DC10 töltőállomásnak a DIN SPEC 70121 szabványt támogatnia kell (az ISO15118 

szabvánnyal együtt). 

9. – A DC10 teljesítményosztály grafikus ábrázolása 
 

A DC10 osztály eléréséhez a szagatott kékkel jelölt területet az EVSE-nek biztosítania kell. 
 

2.6.3. DC20 Teljesítményosztály Követelményei 

● DC20 töltőállomásnak támogatnia kell a 200V ésaz 500V közötti feszültségtartományt 

(A minimális feszültség lehet alacsonyabb, a maximáis pedig nagyobb is, azonban a 

DC20 besorolás eléréséhez a 200-500V tartomány szükséges.) 
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● DC20 töltőállomásnak támogatnia kell a maximális 40A áramerősséget 500V 

feszültség esetén. 

● a 200-500V feszültségtartományban egy DC20 besorolású töltőállomásnak 

biztosítania kell a minimum 1A áramerősséget. Speciális esetként 0A lehetőségének 

biztosítottnak kell lennie miden esetben. 

● A DC20 töltőállomásnak támogatnia kell minden érvényes feszültség és áramerősség 

kombinációt a fentiekben meghatározott működési tartományon belül mind a vezérelt 

áramerősségű (CCC), mind a vezérelt feszültségű (CVC) üzemmódban. 

● A DC20 töltőállomásnak a DIN SPEC 70121 szabványt támogatnia kell (az ISO15118 

szabvánnyal együtt). 

10. Ábra – A DC20 teljesítményosztály grafikus árázolása 
 

A DC20 osztály eléréséhez a szagatott kékkel jelölt területet az EVSE-nek biztosítania kell. 
 

2.6.4. FC50 Teljesítményosztály Követelményei 

● FC50 töltőállomásnak támogatnia kell a 200V ésaz 500V közötti feszültségtartományt 

(A minimális feszültség lehet alacsonyabb, a maximáis pedig nagyobb is, azonban a 

FC50 besorolás eléréséhez a 200-500V tartomány szükséges.) 

● FC50 töltőállomásnak támogatnia kell a maximális 100A áramerősséget 500V 

feszültség esetén. 

● a 200-500V feszültségtartományban egy FC50 besorolású töltőállomásnak biztosítania 

kell a minimum 1A áramerősséget. Speciális esetként 0A lehetőségének biztosítottnak 

kell lennie miden esetben. 
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● A FC50 töltőállomásnak támogatnia kell minden érvényes feszültség és áramerősség 

kombinációt a fentiekben meghatározott működési tartományon belül mind a vezérelt 

áramerősségű (CCC), mind a vezérelt feszültségű (CVC) üzemmódban. 

● A FC50 töltőállomásnak a DIN SPEC 70121 szabványt támogatnia kell (az ISO15118 

szabvánnyal együtt). 

11 Ábra. – Az FC50 teljesítményosztály grafikus ábrázolása 
 

A FC50 osztály eléréséhez a szagatott kékkel jelölt területet az EVSE-nek biztosítania kell. 

 
2.7. CCS Szabványok és beszállítók 

A szabványáttekintés tartalmazza az összes teljesítendő szabványt, amelyek iránymutatók 

egy DC gyorstöltő rendszer építésekor. Az infrastruktúra területén az összes listázott gyártó és 

beszállító aktív. 

• Egy teljes és rendszerezett lista tisztázza a szabványok alapján azok tartalmát. A 

rendelkezésre álló információk a következők: kapcsolódó dokumentumszám, cím, 

tartalom és adott esetben néhány megjegyzés. 

• A nemzetközi normák alábbi áttekintése tartalmazza az összes kötelező és opcionális 

érvényű követelményt, a következők figyelembevételével: 

o Csatlakozó 

o Kommunikáció 

o Töltési topológia 

o Általános szabványok 
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• A következő áttekintés egy kivonatot tartalmaz a nagyobb vállalatokról. A 

termékfejlesztéshez kizárólag az ISO/IEC és a releváns nemzetközi szabványügyi 

testületek által közzétett, nyilvánosan hozzáférhető szabványokat és specifikációkat 

kell használni. 

 

A Tervezési Útmutató nem kötezelző érvényű és nem szolgál a termékfejlesztés kizárólagos 

alapjául. 

Mivel egyes a Kombinált Töltési Rendszerre vonatkozó szabványok még nem véglegesek 

(állapot: IS), a Kombinált Töltési Rendszer bevezetésére vonatkozó szabványokat a Kombinált 

Töltési Rendszer Specifikáció határozza meg. 

12. Ábra – Általános szabványok/leírások – A gyorstöltő-állomás funkciói 

 

2.8. Csatlakozó szabványok 
 

Dokoumentumszám Cím Tartalom Megjegyzések 

IEC 62196-1 1. rész: Általános 
követelmények a 
dugókhoz, 
csatlakozóaljzatokhoz, 
járműcsatlakozókhoz és 
a jármű 
főcsatlakozókhoz. 
Elektromos jármű 
vezetékes töltése 

A névleges üzemi 
feszültséget meg nem 
haladó váltakozó áramú és 
egyenáramú töltésre 
vonatkozó általános 
követelmények: 690V AC: 
50–60 Hz, névleges 
áramnál 250A-t nem 
meghaladó; 
600V DC: névleges 
áramnál 400A-t nem 
meghaladó. A 
tartozékokat és a 
kábelegységeket –30 °C és 
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  +50 °C környezeti 
hőmérsékleten használják. 

 

IEC 62196-2 2. rész: Méret 
megfelelőségi és 
cserélhetőségi 
követelmények az AC 
csaphoz és 
csatlakozókhoz 

Az AC töltési folyamatban 
használt dugókategóriák: 
1. típus - egyfázisú 
járműcsatlakozó 
2. típus - egy- és kétfázisú 
járműcsatlakozó 
3. típus - egy- és 
háromfázisú 
járműcsatlakozó 
redőkkel 

Használja ugyanazt 
a PVM jelet (Control 
Pilot és Protective 
Earth) 

IEC 62196-3 3. rész: Csapos és 
érintkezőhüvelyes 
csatlakozók, névleges 
üzemi feszültség és 
áramerősség (1000V 
DC, 400A) 
méretcsereszabatossági 
követelményei 

Specifikációk a nagy 
teljesítményű DC 
csatlakozókhoz (max 1000 
V DC / 400A csatlakozók): 
Kombináció 1 és 2 (850V, 
200A DC) 
Japán CHAdeMO Type 1 
(600V, 200A DC) 
China DC Type 2 (750V, 
250A DC) 

Használja ugyanazt 
a PVM jelet (Control 
Pilot és Protective 
Earth) 

NAR pendant: 

SAE J1772 Elektromos és a 
hálózatról tölthető 
hibrid elektromos 
járművek vezetékes 
töltő csatlakozó 

A töltőállomás által 
támogatott töltési 
módokra vonatkozó 
követelmények: 
• SAE AC-Level2 - AC 
töltés 
• SAE DC-Level2 - DC 
töltés 

 

 

 
 

2.9. Töltőállomásra vonatkozó szabványok 
 

Dokumentumszám Cím Tartalom Megjegyzések 

IEC 61851-1 1. rész: Az 
elektromosautó 
töltőrendszerekre 
vonatkozó általános 
követelmények 

Általános előírások az 
elektromos járművek 
1000 V tápfeszültségig 
terjedő AC és DC 
töltéséhez, valamint a 
jármű bármely további 
villamosenergiát igénylő 
szolgáltatásának 
kielégítésére, 
amennyiben ez 
szükséges, amíg 
csatlakoztatva van a 
töltőre. 

 

IEC 61851-21 21. rész: Az elektromos 
autó AC/DC vezetékes 

Csak a fedélzeti 
áramkörökre vonatkozó 

Használja ugyanazt 
a PVM jelet 
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 töltőhöz történő 
csatlakozásához 
szükséges 
követelmények 

követelmények a 
kövezkező maximális 
üzemi feszültségek 
esetén: AC 
feszültségeknél 1000V-ig 
és DC feszültségek esetén 
1500 V-ig. Ez magában 
foglalja a teljes 
rendszerre vonatkozó 
teszteket (a járműhöz 
csatlakoztatott 
töltőberendezéssek 
együtt), valamint a 
töltőberendezésre, mint 
komponensre vonatkozó 
tesztet. 

(Control Pilot és 
Protective Earth) 

IEC 61851-22 22. rész: Elektromos 
jármű AC töltése 

Az AC elektromos 
töltőállomások vezetékes 
csatalkozására vonatkozó 
előírások 1000 V-ig 

terjedő AC feszültség 
esetén. 

 

IEC 61851-23 23. rész: Elektromos 
jármű DC töltése 

A DC elektromos töltő 
vagy elektromosenergia 
ellátó állomások 
vezetékes csatalkozására 
vonatkozó előírások 1000 
V-ig terjedő AC és DC 
vagy legfeljebb 1500 V DC 
feszültség esetén. 

A hőmérséklet 
megfigyelése 
kötelező. A 
csatlakozót -30 ° C 
és +50 ° C közötti 
környezeti 
hőmérsékleten kell 
használni. 

 

 
 

2.10. Járműre vonatkozó szabványok 
 

Dokumentumszám Cím 

ISO 6469-3 Elektromos közúti járművekre vonatkozó biztonsági előírások – 3. rész: A 
személyek elektromos veszélyekkel szembeni védelme 

ISO 17409 Villamos hajtású közúti járművek - Külső elektromos áramforráshoz való 
csatlakozás - Biztonsági követelmények 

 

2.11. Kommunikációs szabványok 
 

Dokumentumszám Cím Tartalom 

ISO/IEC 15118-1 Közúti járművek - Jármű-hálózat 
kommunikációs interfész - 1. 
rész: Általános információk és 
használati eset 

Általános információk az elektromos 
járművek és az elektromos 
járműberendezések közötti 
kommunikációról és a felhasználás 
meghatározásáról 
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ISO/IEC 15118-2 …2. rész: A hálózat és 
alkalmazásprotokoll 
követelményei 

A technikai protokoll leírása és a Nyílt 
Rendszerek Összekapcsolása (OSI) 
rétegek követelményei 

ISO/IEC 15118-3 ... 3. rész: Fizikai és 
adatkapcsolat réteg 
követelményei 

Vezetékes fizikai és adatkapcsolati réteg 
követelményei a magas szintű 
kommunikációhoz 

ISO/IEC 15118-4 ... 4. rész: A hálózat és 
alkamazásprotokoll 
megfelelőségének vizsgálata 

A szabvány folyamatban 

DIN SPEC 70121 Elektromobilitás – digitális 
kommunikáció a DC 
töltőállomás és az elektromos 
jármű között a Kombinált 
Töltési Rendszer ellenőrzésre 

Meghatározza az elektromos autó töltő 
és a jármű közötti kommunikációt DC 
töltés során EIM használat esetén 

IEC 61851-24 Elektromos jármű vezetékes 
töltési rendszere – 24. rész: 
Kommunikációprotokoll a jármű 
fedélzetén kívűli DC töltő és az 
elektromos autó között 

A DC töltés vezérlésére szolgáló digitális 
kommunikációra (az elektromos jármű és 
a töltőállomás között) vonatkozó 
követelmények, AC 1000V bemeneti 
feszültségig és a DC 1500V kimeneti 
feszültségig történő vezetékes töltési 
folyamat esetén 

IEC 61850 Alállomások Kommunikációs 
Hálózatai és Rendszerei 

Az intelligens elektronikus eszközök – 
amelyek ellenőrzésre, mérésre, vezlésre 
és automatizálásra szolgálnak – 
csereszabatosságának biztosításához 
szükséges általános és speciális funkciók 
követelményei. 

NAR pendant: 

SAE J2847 Kommunikáció a hálózatról 
tölthető járművek és a … 

A hálózat, a tápegység, a fordított 
energiaáramlás és a járművek 
diagnosztikai kommiunikációs hálózata 

SAE 2931 Sávon Belüli Kommunikáció a 
hálózatról tölthető járművek 
esetén 

A digitális kommunikáció követelményei 
a hálózatról tölthető járművek, az 
elektromos autó eszközök és a 
szolgáltató, valamint az 
Eneriahatékonysági felület, a Fejlett 
Fogyasztásmérési Infrastruktúra és az 
Otthoni Hálózat között. 

 
 

2.12. Általános szabványok 
 

Dokumentumszám Cím 

IEC 61439-7 Alacsony feszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések - 7. rész 
IEC 60038 IEC standard feszültségek 

IEC 61000-4-4 Elektromágneses kompatibilitás (EMC) 4-4. Rész: Vizsgálati és mérési 
technikák - Gyors villamos tranziens/burst jelenségekkel szembeni 
zavartűrési vizsgálat 
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IEC 61000-4-5 Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 4-5. rész: Vizsgálati és mérési 
technikák – Túlfeszültség-mentességi teszt 

 

IEC 61000-4-6 Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 4-6. rész: Vizsgálati és mérési 
technikák – A rádiófrekvenciás mezők által indukált zavarokkal 
szembeni immunitás 

 

IEC 61000-4-11 1. magyarázat – Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 4-11. rész: 
Vizsgálati és mérési technikák - Feszültségcsökkenés, kismegszakítás és 
feszültségeltérés-mentesség teszt 

 

IEC 61557-8 Elektromos biztonság a kisfeszültségű elosztórendszerekben 1000V AC 
és 1500V DC feszültségig - Berendezések védőintézkedések vizsgálatára, 
mérésére vagy ellenőrzésére - 8. rész: IT-rendszerek szigetelésfigyelő 
készülékei 

 

Noise TA A zajvédelem technikai utasításai  

IEC 61000-6-1 Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 6-1. rész: Általános szabványok 
– Mentesség a lakossági, kereskedelmi és könnyűipari környezetben 

 

IEC 60529 A védőburkolatok által biztosított védelmi fokozatok (IP Code)  

IEC 60364-7-722 Alacsony feszültségű elektromos berendezések: 7-722. Rész: Különleges 
berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények - Elektromos 
jármű ellátása 

 

NAR and German pendant  

SAE J1766 Ajánlott gyakorlat elektromos és hibrid elektromos járművek 
akkumulátorrendszereinek ütközéses integritási vizsgálatához 

 

DIN EN 50160 A közhálózatok által szolgáltatott elektromos áram 
feszültségkarakterisztikája 

 

Document Number Title 

IEC 61439-7 Low-voltage switchgear and control gear assemblies - Part 7 

IEC 60038 IEC standard voltages 

IEC 61000-4-4 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-4: Testing and 
measurement techniques - Electrical fast transient/burst immunity test 

IEC 61000-4-5 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-5: Testing and 
measurement techniques – Surge immunity test 

IEC 61000-4-6 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-6: Testing and 
measurement techniques - Immunity to conducted disturbances, induced 
by radio-frequency fields 

IEC 61000-4-11 Interpretation sheet 1 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-11: 
Testing and measurement techniques - Voltage dips, short interruptions 
and voltage variations immunity tests 

IEC 61557-8 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1.000V AC and 
1.500V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of 
protective measures - Part 8: Insulation monitoring devices for IT systems 

Noise TA Technical instructions for noise protection 

IEC 61000-6-1 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-1: Generic standards - 
Immunity for residential, commercial and light-industrial environments 

IEC 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) 

IEC 60364-7-722 Low voltage electrical installations: Part 7-722: Requirements for special 
installations or locations - Supply of Electric vehicle 
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NAR and German pendant 

SAE J1766 Recommended Practice for Electric and Hybrid Electric Vehicle Battery 
Systems Crash Integrity Testing 

DIN EN 50160 Voltage characteristics of electricity supplied by public distribution 
networks 

 
 

2.13. Beszállítók 
 

Cég Terület Cím 

Auronik 1-6 réteg modul Friedrich-Seele-Straße 3, D- 
38122 Braunschweig, 
www.auronik.de 

CODICO GmbH HomePlug Green PHY 
megoldások 

Zwingenstraße 6-8, AU-2380 
Perchtoldsdorf, 
www.codico.com 

Leoni Kábel Marienstraße 7, D-90402 
Nürnberg, www.leoni.com 

Phoenix Contact Combo csatlakozók és aljzatok Flachsmarktstraße 8,D-32825 
Blomberg, 
www.phaenixcontact.com 

Prysmian Cabel and Systems Kábel Austrasse 99, D-96465 
Neustadt bei Coburg, 
www.special-cables- neustadt- 
coburg.de 

Sumitomo Electric Wiring 
Systems 

Kábel Dieselstrasse 33, 38446 
Wolfsburg, www.sews-ce.com 

Qualcomm Atheros PLC Green PHY ICs 1700 Technology Drive, San 
Jose, CA 95110, 
www.qca.qualcomm.com 

Vector 1-6 réteg modul Ingersheimer Straße 24, D- 
70499 Stuttgart, 
www.vector.com 

 

 
2.14. CHAdeMO 

A CHAdeMO egy DC töltési protokoll, amely lehetővé teszi az EV töltést 6 kW-tól 400 

kW-ig terjedő teljesítmény mellett, 900kW előkészítés alatt. 4 alapelvet követ: 

● Biztonság 

● Jövőbiztos 

● Egyszerű alkalmazás 

● Egységesség 

http://www.auronik.de/
http://www.codico.com/
http://www.leoni.com/
http://www.phaenixcontact.com/
http://www.sews-ce.com/
http://www.qca.qualcomm.com/
http://www.vector.com/
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2.15. Akkumulátor védelem 

Az áram erősségét a jármű ECU-ja vezérli. A gyorstöltő vezérli a kimeneti feszültséget az 

EV-n keresztül folyó töltési feszültség alapján, melyet az aktuálisan a CAN kommunikáción 

keresztül valós időben kért feszültség határozz meg. Ez a mechanizmus lehetővé teszi a 

különböző gyorstöltést az akkumulátor teljesítménye és a használati környezethez mérten. Az 

ehhez szükséges feszültséget a CHAdeMO határozza meg a teljesítmény alapján és egyéb 

tényezők alapján. 

2.15.1.A csatlakozó bemutatása 

 
 

● Tekintettel arra, hogy a vezérlőteljesítményt az EV kontaktorokhoz egy töltőn 

keresztül szállítják, az EV kontaktorok soha nem zárnak és zero feszültség van 

alaphelyzetben, kivéve, ha a csatlakozás történik. 

● Az előzetes töltés automatikus biztonsági ellenőrzése minden egyes töltés előtt 

elvégződik automatikusan, amely ellenőrzi az áramkör szigetelését, valamint a töltő és 

az EV kontaktorok közötti rövidzárlatot. 

● A töltés során a jármű csatlakozóját egy mechanikus retesz segítségével rögzítik a 

jármű bemenetére, és a mechanikus reteszt elektromos zárral rögzítik. A töltés 

befejezése után az elektromos zár feloldódik, miután a feszültés megerősítésre került. 

Ha a feszültség nem csökken biztonsági szintre, akkor a zár nem szabadul fel. 
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Konkurencia elemzés 
 

Mivel a hordozható töltők piaca igen kicsi, a fixen telepített töltők pedig méretben túl 

nagyok, így a legideálisabb, ha az elektromos járművekbe beépített töltőket vizsgáljuk meg. Az 

elektromos járművek szempontjából mindig is fontos volt a súly és a méret, így ezek egyedül 

hordozhatóság szempontjából nem lesznek jó példái a fejlesztendő töltőnek. Továbbá a fixen 

telepített töltők nagy hányada AC töltő, ami esetünkben nem releváns. 

 

 
3.1. Tesla töltő elemzés: 

A legelső megvizsgált töltő a legismertebb gyártótól, a Tesla-tól való. 
 

Teljesítményét tekintve nagyméretű töltő inverterről van szó. A tömege megközelíti a 25 

kg-t, valamint dimenziójában 450 x 300 x 100 mm befoglaló mérete van. A töltőt ellátták 

vízhűtéssel. Ezeknek a csatlakozói az inverter kettő átellenes oldalán található meg, egyenként 

¾ coll nagyságúak. A töltő inverter felső részén található kettő csatlakozó, egy 2x5 pólusú és 

egy 2x6 pólusú. A kettő csatlakozó viszont teljesen egyforma, pedig funkciójukban mások. A 

felcserélésük akár tüzet is okozhat. 

A töltő főbb paraméterei: 

●  Működési feszültség: 85-300 V AC 

●  Működési frekvencia: 45-65 Hz 
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●  Maximum áram: 48A RMS 

●  Kompatibilis fázisok: 1, 3 

●  Maximális töltési teljesítmény: 3 fázis esetén 10,7 kW (11kW) 
 

 

 
A töltő tudását tekintve egy Tesla-hoz az üzemelési feszültséget tekintve túl van méretezve. 

A teljes feszültségtartomány ahol üzemelni képes az 50-430 V DC. Figyelembe véve, hogy egy 

Tesla-ban 96 db Li-ion cella van sorba kötve, úgy az 50 voltnál 0,5 voltos cellafeszültséget 

jelentene. Mivel 2,5 volt alatt a Li-ion cellákban káros folyamatok indulnak meg, így ezen a 

feszültségen sosem fog üzemelni a töltő. A felső feszültséghatás is túl van valamivel méretezve. 

A maximum cellánkénti feszültség nem haladhatja meg a 4,2 voltot. Ebben az esetben viszont, 

4,48 voltra is képes feltölteni azokat, ahol szintén káros kémiai folyamatok indulnak meg a 

cellában. A valós üzemelési feszültség tartomány: 240V DC - 403V DC 

A töltő felelét egy mélyhúzott alumínium lemez alkotja, melyet a doboz oldalán 8 csavarral 

rögzítettek. A fedél eltávolítása után nem tudjuk áram alá helyezni a töltőt, mivel egy reed 

érzékelővel van ellátva. 
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A töltő fedele alapvetően sérülékeny, vékony anyagból készült, de mivel ez egy beépített 

töltő, így nem is fontos, hogy ellenállóbb legyen. 

 

 
 

A kép jobb oldalán a sárga-lila-barna vezetéken megy be a 3 fázis, a 3 fehéren meg a 

fázisokhoz tartozó nullák. A baloldalon a 3 fekete az akkumulátorra csatlakozó negatív, a 3 

fehér pedig az akkumulátorra csatlakozó pozitív. A vezeték színeinek a megválasztásánál 

lehetet volna alkalmazni a mindenhol elfogadott piros-pozitív; fekete-negatív kábelszíneket. 
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A panel lebontása után hozzáférhetővé válik a 3db azonos erősáramú fokozat. A paneleket 

megvizsgálva többféle szigetelés is beazonosítható. A paneleken/forrasztásokon lévő szigetelés 

megakadályozza, hogy bármilyen nedvesség zárlatot okozzon. 

A beazonosított szigetelő anyagok a következők: 

● Átlátszó kemény lakréteg. A teljes panel le lett fújva ezzel az anyaggal. 

● Általános ragasztó (ragasztópisztolyokba használatos). Az utólagos forrasztásokra 

került csak. 

● Rózsaszín műgyanta. A nehezebb alkatrészek, mint pl. tekercsek kerültek rögzítésre az 

alumínium házhoz. 

● Sárga, kemény műgyanta. Szintén a nehezebb alkatrészek rögzítésére, azonban csak 

pontszerűen. 

● Szürke, gumiszerű anyag. Azon alkatrészek rögzítésére, amelyek a rázkódás során 

tönkre tudnak menni. 

 

A következő képeken lehet látni a tekercsen lévő rózsaszín anyagot, amivel az 

alumíniumházra szerelt műanyaghoz volt hozzá ragasztva. 
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A fenti áramkörön látható egy fázishoz tartotó teljesítmény elektronika. Az alkatrész jobb 

oldalán megy be a hálózati feszültség. Az első kettő alkatrész kettő darab közös-módosú 

fojtótekercs (Common-Mode Choke), alattuk kettő tömbkondenzátorral, amelyek 

rádiófrekvenciás zavarszűrőként működnek, hogy a töltő által keltett zajok ne tudjanak kimenni 

hálózatra. A következő kettő alkatrész, egy-egy PFC (Power Factor Correction) induktivitásai. 

Alatta és felette található 4 db sima dióda, amely egyenirányító Greatz-híd ként funkcionál. Az 

egyenirányítás után 4 db 220uf/450V kondenzátorra kerül rá, a már stabil és szűrt feszültség, 

amelyet a kondenzátorok át konvertálnak. A kondenzátorok után egy transzformátor 

következik, amely egyedül képes 3,5 kW teljesítményt átkonvertálni az akkumulátorokhoz. 

Alul-felül 8-8 db TO-247 tokozású félvezető van. 4 db egyenirányító dióda, (amit már korábban 

említettem) 2 db kapcsolóelem és 2 db soros dióda a PFC-hez és 4 db kapcsolóelem a 

nagyteljesítményű transzformátorhoz. 

 

 

 

 

Összegzés: 

● egyértelmű vezeték színek 

● ne legyen felcserélhető semmilyen plusz csatlakozó 

● túl nagy üzemelési feszültségtartomány plusz költségekkel járhat 
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3.2. BMW i3 töltő 

Kialakítását tekintve, egy masszív alumínium házba szerelték a teljes elektronikát. Az 

akkumulátorhoz/benzinmotorhoz vezető kábeleket pedig az alsó felélre helyezett nagyáramú 

csatlakozókhoz lehet szerelni. Ezek a nagyáramú csatlakozók nagyon drága alkatrészek és 

beépített inverter esetében nincs is indokolva. A külső szemrevételezésnél észrevehető, hogy 

kettő darab 2x6 érpárú csatlakozó van az egységen, amelyek összecserélhetőek. 

 

 

A fedél eltávolítása után jobban szemrevételezhető a belső elektronika. Elrendezés és 

szerelhetőség szempontjából jó példát mutat. 
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Érdekesség, hogy a hálózati feszültség a töltőből megy tovább az autó többi részéhez is. 

(ACHIN/ACHOUT). A töltő felépítése nagyon hasonló a már vizsgált Tesla-éhoz. Elsőnek egy 

rádiófrekvenciás zavarszűrön meg át a hálózati feszültség (EMI/EMC), majd a középen 

található 3 db kondenzátornál (470 uf/450V) jelenik meg, de már buszfeszültségként (VBUS). 

Az 50-s felirattal található benne egy árammérő sönt, amely méri a töltőáramot. A kisebb 

kondenzátorcsoport (5db) pedig a kimeneti feszültség simításáért felelős. A tekercsek közül a 

bal oldali nagy végzi el a 230 VAC feszültség konvertálását és elválasztását az akkumulátortól, 

majd tőle jobbra kettő kisebb PFC (Power Factor Converter). A jobb szélső ferrit tekercsek a 

zavarenergia elnyelő hálózat részét képzik. A tekercsek alatt lévő 6 azonos kis doboz 

kondenzátorok szintén a zavarenergia elnyelő hálózat részét képzik. 
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A levet előlap megvizsgálása után látható, hogy a nagyteljesítményű transzformátorokat a 

vízkörön kívül még egy plusz hűtéssel is el látták. A képen látható, hogy ezek a besüllyesztések 

érnek el a transzformátorig és egy hőátadást segítő lappal érintkezik vele. A külső oldalról pedig 

hűtőbordák vannak rajta. 

 

Az alsó lap leszerelésével látható válik, hogy melyik csatlakozó megy az akkumulátorra. A 

kettő TE Connectivy-s nagyteljesítményű relé pedig a töltő és akkumulátor közötti kapcsolatot 

biztosítja vagy éppen megszakítja. 
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3.2.1. BMW i3 – rex töltő (előkészítő áramkör) 
 

 

Látható a képen, hogy a varisztor hozzá van ragasztva az X2 biztonsági kondihoz, aminek 

az az eredménye, hogy elmelegíti a kondenzátort. A kondenzátorok veszélyes alkatrésznek 

számítanak, mivel tönkremenetel esetén gyakori, hogy felrobbannak. Emiatt különösen fontos 

tervezésnél, hogy felesleges hőterhelésnek ne legyenek kitéve. 

A töltőben mindösszesen egyetlen 450 V-os, 80A-es biztosítékot helyeztek el, ami a 

kimenő 350 voltot biztosítja. A varisztornak nincsen semmilyen védelme, így túlfeszültség 

esetén intenzíven tud melegedni. 

 

3.3. Opel Ampera 

Kinézetre ez is a megszokott konstrukció. Egyserű, masszív alumínium öntvény ház, rajta 

az akkumulátor és töltő csatlakozókkal. A töltő vízhűtéssel van ellátva. 
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A nagyáramú csatlakozók eltávolítása után látható válik, hogy az alumíniumöntvénybe bele 

lettek marva azoknak a süllyesztései. Észrevehető, hogy az élek nem kerültek sorjázásra, ami 

veszélyforrás lehet az összeszerelésnél. Az éles, sorjás élek könnyen megsértik a vezetéken lévő 

szigetelést, úgy hogy az akár kontaktoljon a töltő házával. 

 
 

A képen látható a töltő nyáklemeze. A bal alsó sarokban jön be a feszültség (L1/N1), 

elsőnek a lágyindító relén és kettő 10 Ohmos ellenálláson keresztül megy, majd egy Greatz- 

híddal egyenirányítják azt. A jobb oldalon látható rózsaszín szigetelőlapnál pedig távozik a 240 

VDC. A jobb felső sarokban található még 4x 330 uf/450V kondenzátor, mellettük pedig egy 

kis biztosíték. A vezérlést egy DPS processzor végzi, Michrochip dsPIC33FJ16GS504 típusú 

16 bites. Mellette van egy Freescale MC9S12XDG128MAA szintén 16 bites processzor, ami 

láthatóan a töltőcsatlakozóval kapcsolatos áramkörhöz csatlakozik. A kettő között egy 

Si8431BB típusú három csatornás digitális izolátor az összes kapcsolat, a két adó és egy vevő 

vezetékből SPI kommunikáció. 
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Érdekessége ennek a típusnak, hogy nem hagyományos ferrit transzformátort használnak 

feszültség át alakításra, hanem úgynevezett planár transzformátort. 

 

Magán a nyákon alakítanak ki olyan vezetősávot, mintha az egy tekercs lenne. Ezután a 

nyák két oldalára rászerelnek egy-egy lapos ferrit-et. Ezek a típusú transzformátorok sokkal 

nehezebben mennek tönkre. Nem annyira érzékenyek a rázkódásra. 

A bal oldalon található kettő PFC két, felváltva dolgozó fokozata, mivel ezen megy 

keresztül a teljes 1 kW teljesítmény, így a planár transzformátorokat külön kis fém dobozban 

árnyékolták. Felül kapott helyet egy fémtokos Greatz-híd, alatta pedig a 12V előállításához 

szükséges transzformátorok kaptak helyet. A fenti részen jön be a busz feszültség a korábban 

említett 4db nagy kondenzátorról, aztán jön a kapcsoló fokozat, 3x3 planár transzformátor, majd 

végül az egyen irányítás. 

 

Összességében egy jól elkészített konstrukció, átgondolt alkatrészekkel. Szerelhetőség 

szempontjából praktikus. 
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3.4. Brusa töltő 

A Brusa egy kifejezetten utólagosan beépíthető fedélzeti töltőkkel foglalkozó vállalat. Az 

általuk forgalmazott termékek gyorsabb töltést biztosítanak, mint az autókban elhelyezett gyári 

töltők. Mi a 22 kW teljesítményű töltőjüket vizsgálatuk meg. Ez az a méret, amely teljes 

mértékben ki tudja használni a Type2 -s csatlakozókban rejlő töltési sebességet. 

Különlegessége, hogy pl. a Tesla legnagyobb fedélzeti töltőjétől kétszer nagyobb teljesítményre 

képes, azonban méretben és tömegben közel azonos vele. 

 

Esetünkben az Europai piacra szánt töltőt láthatjuk a képeken, ami megmagyarázza a 

kétszer nagyobb teljesítményt. Minél kisebb a bemeneti feszültség tartománya, annál jobban 

lehet optimalizálni az adott elektronika teljesítményét. 

A fedőlap eltávolítása után a következő kép fogad minket: 
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A töltő nagyságát demonstrálja, hogy található benne 4 db nagy félvezetővédő biztosíték 

(38x10mm-es), 8 db 30A-es relé és további 4 db 16 A-es (egy átlag töltőben 1 vagy 2 ilyen 

található). Ezek úgymond lágyindító relék GFCI funkcióban (Griund-Fault Citruit Interrupter). 
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A teljesítmény vezérlésért a képen látható 5db fémszínű FET/IGBT/dióda híd a felelős. A 

nagy teljesítmény és gondos tervezés ellenére a túlfeszültségvédelemre már kevésbé figyeltek 

oda. 3db kis varisztor került csak beépítésre egy 40 amperes biztosíték mögött. Mivel a 

biztosíték csak 10x áram hatására ég ki 10 msec alatt, egy 3 fázisú rendszerben pedig 420V-os 

névleges értékű varisztorok vannak, amik kb. 680V-nál lépnek működésbe. Így 680V x 40A x 

10, azaz nagyjából 272 kWpeak túlfeszültséget tudna kapni a töltő, pl. egy közeli villámcsapás 

miatt. 

A többi része a töltőnek a korábban vizsgáltakkal megegyezően működik, így azt nem 

boncoljuk tovább. Összességében teljesítményben és méretben az egyik legjobb töltő, amit 

megvizsgáltunk. Ezt tükrözi a berendezés ára is, valamint a benne található alkatrészek. 
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3.5. Kondenzátor típusok 

Mivel a kondenzátor meghibásodása gyakori jelenség a töltő berendezések 

tönkremenetelénél, így fontos ezzel a témával is foglalkozni. 

A töltő elektronikákban alapvetően kétféle kondenzátor típussal találkozunk. Elektrolit és 

fólia kondenzátor. Az elektrolit kondenzátor folyadékot tartalmaz, amely képes mechanikai 

igénybevétel hatására kiszivárogni, így az tönkre tud menni. 

A mási típusa a fólia kondenzátor, amit esetünkben érdemes használni a belső 

alkatrészeknél, ezért fontos megérteni annak veszélyeit. A fólia kondenzátor rendelkezik 

egyfajta öngyógyító hatással (self-healing) képességgel. Ezeket a típusú kondenzátorokat 

kimondottan nagy igénybevételű helyeken alkalmazzák. A kondenzátoron belüli kisebb átütés 

esetén, egy kis belső robbanással kiégeti önmagában a hibát (megközelítőleg 10 nsec alatt és 

6000K hőmérséklet mellet (a Nap felszíni hőmérséklete)), ezután működik tovább a 

kondenzátor. 

 

Van egy másik öngyógyító típusú kondenzátor is, viszont ezt csak kis teljesítményű 

kivitelekben lehet kapni. Ebben az esetben elvékonyítások találhatóak a kondenzátorban, ami 

úgymond rengeteg kis biztosítékot jelent a kondenzátor belsőjében. Az éppen zárlatba kerülő 

helyen egy kis fémfólia szigetként leválik a többiről. Ezektől a kis leválásoktól viszont csökken 

a kondenzátor kapacitása. Azaz, ha nincs megfelelő túlfeszültség védelem, akkor a kondenzátor 

veszi fel a hálózatban keletkező tüskéket, aminek a hatására a kapacitása folyamatosan csökkeni 

fog, így egyre jobban melegszik majd, végül pedig felrobban. A robbanás következtében pedig 

koncentrikusan tönkre teszi a körülötte lévő elektronikák nagy részét is. 
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Prototípus konstrukciós megoldások 

 

4.1. Hűtési – fűtési módszerek kidolgozása 

 

Alapvetően a töltő inverterek jó hatásfokkal rendelkeznek, ami magasabb, mint 95%. A 

maradék energia viszont hővé alakul. Ez az energia vesztesség a különböző alkatrészek 

ellenállásán alapul. Feszültség/áramerőségtől függően képződik minden alkatrészen 

valamekkora vesztesség, amelyeknek az összessége adja a teljes rendszer hatásfokát. 

Feltételezve, hogy a töltőnk 95% hatásfokkal tud majd üzemelni, így a maradék 5% egy része 

hővé alakul a töltési időszak alatt. 

 
Egy kisebb méretű töltő esetén ez az 5% elhanyagolható, és egyszerűen orvosolható az 

általa termelt hőt egy nyitott dobozzal ellátni, hogy az távozni tudjon. A tervezett 22 kW 

maximális töltő teljesítmény esetén az 5% már komoly gondot okozhat. 

 
A hűtési rendszer tervezésénél szélső eseteket is figyelembe kell venni, mint. pl: 

- magas külső hőmérséklet 

- egyéb külső befolyásoló tényező a belső hőmérsékletre (*a töltő a szabadban, 

napsütésben üzemel*) 

- olyan bezárt garázsban üzemel, ahol nem biztosított a külső légáram 

- üzem közben közel helyezkedik el más berendezésekhez, amelyek akadályozzák a hő 

leadásban 

 
Mindezeket figyelembe véve a tervezés során 2-szeres biztonsági tényezőt választunk. 

22kW teljesítmény esetén a 10% vesztességgel számolva már komoly mennyiségű hő 

keletkezik. Más konkurens töltők vizsgálatából kiderül, hogy a vesztességek 37% -a alakul 

hővé. Esetünkben ez 814W hő, amit el kell vezetni a konstrukcióból. 

 
Hűtési lehetőségek 

 
 

A verzió: passzív hűtés 

B verzió: aktív levegő hűtés 

C verzió: aktív vízhűtés 
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4.1.1. Passzív hűtési lehetőségek: 

A konstrukció kialakítás és anyagválasztása dönti el, hogy meg-e valósítható mozgó 

alkatrész nélkül a hűtés. 

 

 
Az alkatrészeket a legkönnyebb egy szabványos dobozba elhelyezni, így ebből a 

formából kell kiindulni. Passzív hűtés esetén hűtőbordákat, vagy különböző hővezető 

szondákat alkalmaztunk, amelyek a meleg területekről elvezetik, majd átadják a 

környezetüknek a hőt. 

A hőcserélő felületeket el helyeztük a dobozba, valamint a doboz külsején is. A dobozba 

helyezés esetén, egy sok oldalról nyitott házat alkalmaztunk, amin keresztül könnyedén 

mozog a levegő. Ebben az esetben viszont A konstrukció vízvédelme nagyon alacsony volt. A 

vízvédelmet figyelem előtt tartva a nyílásokra különböző szűrőket helyeztünk fel, hogy a 

pára/nedvesség ne jusson be az elektronikához. Ezek a szűrők gátolták a levegő mozgását, így 

a hűtés mértéke minimálisra csökkent. 

A másik eshetőség, hogy a hűtő felületeket a doboz oldalán helyeztük el. 
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A hűtőbordák általában a képen látható formához hasonló, extrudált alumínium 

alkatrészek. Minél nagyobb felületet alakítanak ki egy hűtőbordán, annál nagyobb hőt képes 

elvezetni. A megfelelő hűtés megtartásához viszont oda kell figyelni az állapotára. A tesztek 

alatt sokszor koszos lett a felület, valamint megsérültek bordák, amik már nem rendelkeznek 

akkor hűtési teljesítménnyel. Egy olyan eszközön, mint pl. egy mobil töltő berendezés, a 

külső használat veszélyes lenne, arra vonatkozóan, hogy a jövőben is tudja ugyan azon 

paramétereket. A töltő rendeltetésszerű használata mellet is veszélynek vannak kitéve a 

bordák, sérülékeny részei a készüléknek. Továbbá fennáll a veszélye annak, hogy ha nagyon 

forró, akkor könnyedén égési sérüléseket okozhat egy-egy figyelmetlen felhasználó számára. 

 

 

 

 

 
 

4.1.2. Összefoglaló passzív hűtés 

A passzív hűtés megoldást nyújtana a problémára, de csak labor körülmények között. Az 

átlag felhasználók üzemeltetése mellett viszont célszerű biztonságosabb és gondozás 

mentesebb hűtési megoldást találni. 

 

 
4.1.3. Aktív levegő hűtési lehetőségek: 

 
 

Az aktív levegős hűtési lehetőségek közül a legelterjedtebb a ventillátoros hűtés. Az elv, 

hogy a hőcserélő közeget, jelen esetben a levegőt folyamatosan cserélni kell a rendszerben. A 

folyamatos cserélődés eredménye egyrészről, hogy az alkatrészek által felmelegített levegő 

távozik a készülékből, másrészről a beérkező hidegebb levegő miatt megnő a hőmérséklet 

különbség a közeg és a test között, így felgyorsul a hűtési folyamat. 

 
A rendszer kialakításához szükség van minimum kettő nyílásra. Egyik, ahol be tud 

áramolni a közeg, a másik pedig ahol ki. Többféle koncepciót is megvalósítottunk, 

- 1 ventilátor fúja a levegőt a készülék dobozába és a másik nyíláson távozik 

- 1 ventilátor szívja kifele a levegőt a készülék dobozából, a másik nyíláson beáramlik 

- 1 ventilátor fújja bele a levegőt, 1 ventilátor szívja ki a levegőt 
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Mivel cél az egyszerűség, ezért érdemes mindösszesen 1 ventillátorban gondolkodni, 

megspórolva ezzel egy másik helyének a kialakítását, valamint energia ellátását. 

 
A csak befújó ventilátor esetén az elhelyezés megtervezése bonyolultabb folyamat volt, 

mint az egy szívó ventilátor esetén. Az egy befújó esetén olyan örvények keletkeztek a 

készülék belsejében, amely gátolja a levegő gyors kiáramlását a másik nyíláson. Egyszerűbb 

megoldani a szükséges szállítás meghatározása után, egy szívó ventillátorral. 

A be és kivezető nyílást el kell látni a már korábban említett szűrővel, amely meggátolja a 

por/nedvesség bejutását a készülékbe. 

 

Erre a célra egy általános rendeltetésű HEPA szűrőt használtunk, amely kiválóan 

alkalmas. A szűrő viszont nem véd a külső behatások, valamint a víz ellen. Megoldásként a 

szűrű elé helyeztünk egy esővédő rácsot, amely védi a sérülésektől és a különböző 

folyadékoktól, amelyek esetleg ráfolynak a berendezés külsejére. 
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A képen látható esővédő rácsnak megfelelő saját rácsot kell tervezni vagy választani úgy, 

hogy a szűrő méretével összefüggésben legyen. 

Az aktív levegős hűtésnek a legfőbb komponense a ventilátor. A ventilátor végső 

kiválasztásánál fontos tényezők a következő sorrendben: 

- szállítási teljesítmény 

- elektromos teljesítmény 

- méret 

- lágy indítás 

- ár 

- szükséges darab szám 

 

A minimális szállítás, amivel megfelelő hűtést el tudtunk érni 760 m3/h. Ennyi kell ahhoz, 

hogy a termelődő hőt ki tudja vezetni szélsőséges körülmények között is a ventilátor. 
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 Szállítási 

teljesítmény 

Elektromos 

teljesítmény 

Méret Lágy 

indítás 

Ár Szükséges 

darabszám 

SUNON 

PFE0381B1- 

000U-A99 

405,2m3/h 20,64W 140x140x38mm nem +++ 2 

EBM-PAPST 

7856ES 

325m3/h n.a. 150x55mm nem + 3 

EBM-PAPST 

R3G190- 

RD45-03 

565m3/h 169W 190x90,7mm igen ++ 2 

EBM-PAPST 

K3G220- 

RD53-03 

805m3/h 168W 270x270x111mm igen ++ 1 

SUNON 

CF4113MBL- 

000U-AB9 

153m3/h 3,4W 120x120x38 mm nem +++ 5 

 

A tesztek alapján egy db EBM-PAPST K3G220-RD53-03 a legjobb választás. 

 

 
4.1.4. Összefoglaló aktív levegő hűtés 

Az aktív levegő hűtés ventilátorral jó megoldásnak ígérkezik. Kevés plusz elemből áll. 

Kereskedelmi forgalomban minden megtalálható hozzá. Megbízható és nem igényel 

különösebb karbantartást. Hátránya hogy van hangja, így valamilyen szintű zajjal jár a töltő 

üzemeltetése. 

 
 

4.1.5. Aktív vízhűtési lehetőségek 

 
 

A vízhűtés a leg megbízhatóbb hűtési lehetőség mindközül. Kiépítése már annál 

bonyolultabb. Mivel a hűtést igénylő alkatrészek nem egy területen vannak, így egy komplett 

kis hűtési hálózatott kellett kialakítani a töltő dobozában. A hálózat hosszú és bonyolult volt, 

sok csatlakozási ponttal, amelyek veszélyforrást jelentenek. A rendszer kiépítéséhez a 

bonyolult csőrendszeren túl szükség használtunk még egy keringtető szivattyút, túlfolyó 

tartályt, hőcserélőt, esetekben kis ventillátort is. 
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Összefoglaló: A vízhűtéses rendszer bármilyen körülmények között helyt állna, viszont a 

piacképes megtervezése és beépítése nagyban drágítaná a végső terméket. Előnye még, hogy 

halk. 

 

 

 
4.1.6. További hűtést befolyásoló tényezők 

 
 

A töltőberendezés házának anyagválasztása is nagyban befolyásolja a hőháztartását. 

Külső burkolatként több anyag is szóba jöhet, mint pl. 

- acéllemez 

- saválló lemez 

- alumínium lemez 

- fröccsentet műanyag ház 

 
 

A burkolat külső anyagának a kiválasztásához a következő szempontokat kell figyelembe 

venni: 

- költség (kis db-szám esetén) 

- megjelenés 

- védelem 

- tömeg 

- hő átadás 

 
 

Mivel ez a fejezet a hűtéssel foglalkozik, így most csak a hőátadási szempont szerint 

helyezzük sorrendbe a különböző anyagokat. 

1. Alumínium 

2. Acéllemez 

3. Saválló 

4. Fröccsentet műanyag ház 

 

 
4.1.7. Választott hűtési módszer 

Összességében a ventilátoros hűtés bizonyult a legjobb választásnak. Ideális költség 

szempontjából. Nem igényel karbantartást. Könnyű a beszerelése és a megtervezése. 
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4.2. Szállíthatóság/mobilitás koncepciók 

A termék alapköve, hogy mobilis legyen. Ehhez lehetőséget kell biztosítani, hogy a 

felhasználók a használat előtt/után a kívánt helyre tudják tenni a berendezést. 

A lehetséges koncepciók kialakításához figyelembe kell venni, hogy milyen körülmények 

között lehetséges egy átlag használat. A cél, hogy legalább az átlag körülmények közti 

használatot megkönnyítsük egyéb kiegészítőkkel/konstrukcióval. 

Az átlag használat közben jelentkező szituációk a következők lehetnek: 

- Beállunk a garázsba és fel akarjuk tenni tölteni az autónkat. A töltő messzebb található 

az autótól, mint a kábele elérne, így azt oda kell hozni az autó mellé. 

- Hosszabb útra indulunk, és az út alatt szeretnénk a töltő berendezést használni. Ahhoz 

hogy el tudjuk vinni, be kell tenni az autóba. 

 
Az első szituációból adódóan praktikus, ha az eszközt lehet gurítani úgy, hogy akár a kisebb 

akadályokon is át lehessen menni emelés nélkül. Lehetőséget kell biztosítani arra, hogy töltés 

közben ne mozduljon el könnyen a helyéről. 

A második szituáció alapján szükség van olyan kialakított fogási pontokra, ami által a 

töltőberendezés könnyedén fel emelhető. A megfogási lehetőségeket úgy kell kialakítani, hogy 

pl. egy autó csomagtartójában ne foglaljon el feleslegesen sok helyet. 

Mindkettő helyzethez fontos, hogy a töltő, valamint a tápfeszültség kábelét rögzíteni 

lehessen a készüléken. A rögzítésnek a lehető legkevésbé szabad zavarnia a szállítást. 

 
A következő funkciókat ellátó szerkezetek kellenek a töltőre: 

- gurulós alj, ami rögzíthető 

- fogantyú, aminél fogva fel lehet emelni 

- kábelek rögzítésére alkalmas szerkezet 

 

 
4.2.1. Gurulás 

A töltő gurulásához háromféle megoldást készítettünk el: 

a, 4 kerék (2 egyenes, 2 forgó + rögzíthető) 

b, 4 kerék (2 forgó, 2 forgó + rögzíthető) 

c, 2 kerék (egyenes) és kettő talp 
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A töltő végső alapterülete megközelítőleg 400 mm x 600 mm, ami esetében a 2 egyenes 

kerékkel nehéz manőverezni. 

 

Ettől eggyel praktikusabb, amikor mind a 4 kerék forog és abból kettő rögzíthető. A 4 

kerekes megoldásoknál viszont, mind a kettő rögzítős kereket rögzíteni kell, ahhoz, hogy az 

stabilan egy helyen maradjon. A harmadik megoldás, amikor kettő egyenes kerék mellé párosul 

kettő talp. Ennél a verziónál a töltővel csak döntve tudunk közlekedni, viszont amikor 

egyenesbe helyezzük, akkor azonnal fixen fog állni. 

 

 
Az átláthatóság érdekében a következő táblázatban értékeljük a három lehetőséget. 

 

 költség kezelhetőség stabilitás 

a + - + 

b + ++ + 

c ++ ++ ++ 

 
Összességében a gurulásra a „C” verziót találtuk a leg megfelelőbbnek. 

 

4.2.2. Emelés 

Emelésnél fontos, hogy jól hozzáférhető helyen legyen a fül vagy fogantyú, ami rákerül a 

töltő berendezésre. Figyelni kell az ergonómiai szempontokra. Túl alacsonyra sem szabad 

elhelyezni. A berendezés tömege megközelítőleg 70-90 kg környékére tehető, így fontos, hogy 

kellően masszív emelési pont legyen kialakítva. 



AC/DC konverter 
 

 

 

4.2.3. Kábelek rögzítése 

A kábelek rögzítésénél figyelni kell arra, hogy ne törjön meg a kábel kis ívben, mert az ront 

az élettartamán. Figyelembe kell venni, hogy a töltőn kívül elhelyezkedő kábelek nehezek, kb. 

8-10 kg tömegűek. Olyan kábel tartó pontot kell kialakítani, amely hosszú távon biztosítja a 

kábelek sérülésmentes tárolását, akár utaztatás közben is. 

 

4.3. Tömegcsökkentési módszerek 

A töltőberendezés egyik fő célja hogy mobil legyen. Ehhez egyrészről olyan konstrukciót 

kell kialakítani, ami könnyen hordozható, továbbá tömegét tekintve könnyűt is. Fontos szem 

előtt tartani, hogy a felhasználók széles körűek, nem bekategorizálhatóak. Feltételezve, hogy 

jogosítvánnyal rendelkezők használják majd a töltő berendezést, van egy alap szintű méretük 

és fizikumuk. 

Számos alkatrész tömege viszont nem csökkenthető, mivel azok alapvetően szükségesek a 

működéshez, más alkatrésznél oda lehet figyelni arra, hogy a lehető legkönnyebb legyen 

elfogadható ár mellet. Ezek a következő alkatrészek: 

- tartó konzolok 

- töltő ház 

- szellőző nyílások 

- mobilitásért felelős szerkezet 

 

 

 

4.3.1. Tartó konzolok: 

A konzolok esetében nagyon fontos a kialakítás. Mivel szem előtt kell tartani az egyszerű 

megmunkálást, így a konzolok esetében a különböző profilozás nem jöhet szóba. 

 

 

A legegyszerűbb a könnyítések kialakítása, amivel a kellő merevség megtartása mellett 

súlyt is csökkenthetünk. 
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A könnyített lemezeknek egyszerű és gyors a gyártása, ezáltal költséghatékony. A 

lemezek anyagválasztásánál, teherbírástól függően az alumíniumot kell előnyben részesíteni. 

 

 
4.3.2. Töltő ház 

 
 

A berendezés egyik legnagyobb tömegét adó elem a külső ház. A ház szerkezetének 

sokrétű feladatot kell ellátnia, mint pl.: 

- a házhoz van rögzítve minden elektronika és belső alkatrész 

- a házhoz van rögzítve a külső kapcsolók, kábeltartó, mobilitást szolgáló szerkezetek 

- mechanikai védő szerepet kell betöltenie a használat közbeni kedvezőtlen 

viszonyokkal szemben 

- védelmi szerepet kell nyújtania a különböző időjárási körülményekkel szemben 

 
 

A ház anyagának megválasztásánál az elektromos vezető képesség nem játszik szerepet, 

így akár műanyagból is lehet. A hűtés kialakításnál már szó esett a külső burkolat 

anyagválasztásával kapcsolatosan támasztott követelményrendszerről. Ez a következő volt: 

- költség (kis db-szám esetén) 

- megjelenés 

- védelem 

- tömeg 

- hő átadás 

 
 

A következő táblázatban a szempontok alapján értékeltük a lehetséges anyagokat. 
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 Költség Megjelenés Védelem Tömeg Hő átadás 

Alumínium + ++ + +++ +++ 

Acéllemez +++ + +++ + ++ 

Saválló + ++ +++ + + 

Fröccsentett 

műanyag 

- ++ + ++ - 

 

A táblázat és a tervezett gyártási db-szám alapján első sorban az acéllemezből álló burkolat 

a javasolt. Megfelel a felé támasztott követelményrendszernek, továbbá könnyű vele dolgozni, 

ami kimondottan fontos a prototípus fejlesztés időszakában. Azonban a termék piacra 

kerülésénél érdemes az alumíniumot választani, amivel jelentős súlycsökkenést lehet elérni, ez 

pedig kedvezően hathat az eladásokra. 

 
 

4.3.3. Szellőző nyílások 

Szerepe, hogy úgy folyadék bekerülése ellen védelmet nyújtson a burkolat szellőző 

nyílásainál. Mivel szűrőt kell használni a szellőző nyílásoknál, így azokat nagyobbra kell 

méretezni, azért hogy meglegyen a megfelelő levegő áram. Emiatt viszont megnövekszik a 

szellőző rács mérete is. Az optimális költség és tömeg érdekében célszerű valamilyen már 

gyártásban lévő szellőző rács használata. 

Méretét a ventilátorhoz, valamint a rendelkezésre álló helyhez kell igazítani. 
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4.3.4. Mobilitásért felelős szerkezet 

A töltő házára külsőleg szerelt szerkezet. Tömege a teljes berendezéshez viszonyítva 

elenyésző, így a tömegének a csökkentése csak másodlagos. A fő szempont hogy kellő 

merevséggel rendelkezzen. 
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Prototípus össze építés 

 

 

 
A töltő fő rendszerének felépítési vázlata: 

1. Hálózati feszültség csatlakozó 

2. Hálózati feszültség kábel 

3. Hálózati feszültség megszakító relé 

4. Hálózati feszültség érintés védelmi relé 

5. Hálózati feszültség kapcsoló relé 

6. Töltő modul 

7. Egyenfeszültség biztosítékai 

8. Nagyfeszültségű DC kábel 

9. Töltőfej csatlakozó 
 

 

A működéshez szükséges egy felügyeleti rendszer, ami elvégzi az autóval való 

kommunikálást, a töltő modul vezérlését, különböző feszültség szintek közti elszigetelést, 

valamint egyéb védelmi szerepeket. 

 

5.1. Hálózati feszültség csatlakozó 

A cél a gyors töltés lehetősége, amihez 22 kW teljesítményre van szükség. Ahhoz, hogy 

ekkora teljesítményt ki tudjunk venni hálózati áramforrásból, szükség van 3 fázisra, fázisonként 

32 amperes biztosítékkal. 
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A legnagyobb teljesítményhez kell méretezni a hálózati csatlakozót, valamint mivel mind 

a 3 fázisra szükség lesz a maximális töltési teljesítményhez, így egy 5 érintkezős csatlakozóra 

van szükség. 

 

5.2. Hálózati feszültség kábel 

A feszültségnek a berendezésbe vezetéséhez szükség van egy 5 eres sodort rézkábelre, erős, 

gumírozott külső borítással. A vezetéknek a megfelelő teljesítmény melegedés nélküli 

átviteléhez erenként legalább 8mm2 keresztmetszetűnek kell lennie. Erre a célra kiválóan 

alkalmas az általunk használt H07RN-F 5G10 kódszámú gumírozott kábel. Erenként 10 mm2 

keresztmetszetű sodort rézkábellel rendelkezik, a külsején pedig erős, szélsőséges környezeti 

viszonyokat (lángálló, olajálló, hidegálló, UV álló) is álló gumiborítás található. A beépítésnél 

figyelni kell arra, hogy a 6-os hajlítási sugárnál kisebb sugárban ne törjük meg a vezetéket, mert 

elszakadhatnak a benne lévő szállak. Külső átmérője 29.1 mm. 

 

A csatlakozókábelt be kell vezetni a töltő házának az oldalán. A szerelések közben nekünk 

2,5-3 méter hosszú kábel tűnt ideálisnak mindennapi használathoz, viszont, ebben a méretben 

a csatlakozásnál már komoly igénybevétel keletkezik. A töltő oldalán lévő átvezetésnél, 

amennyiben nem megfelelő védelemmel van ellátva, úgy könnyedén megsérül a külső erős 

borítás. Azért, hogy ezt a hibát kijavítsuk töm szelencét alkalmazunk. 
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A 29,1 mm külső átmérőjű kábelhez a V-TEC VM40 EMV töm szelence a megfelelő, 

amely maximum 30 mm átmérőjű vezetéket képes fogadni, így kiválóan tömít is. A VM40-s 

töm szelencén M40x1,5-s menet található, így a beépítés helyére egy 40 mm átmérőjű furatra 

van szükség. 

 

5.3. Hálózati feszültség megszakító relé 

Miután bevezettük a hálózati feszültséget a következő lépés, hogy a megszakítót beépítsük. 

3 fázis esetén, mint a 3 fázisra külön biztosíték szükséges. 

 

 
Mi XEffect márkájú FAZ C40/3 típusú megszakítót építünk be. Ez sínre szerelhető kivitel 

és egyszerre lehet kapcsolni a három fázist. Mivel számos alkatrészt, amit a töltő 

összeépítésénél kívánunk használni sínre szerelhető, így ahol az megoldható, ott olyan verziót 

célszerű használni. Az ilyen kivitelű alkatrészek könnyen össze építhetőek és megbízhatóak. 
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A képen látható sínt használtuk az össze építésnél. Szabványos szerelősín, amelyet 

különböző kötődobozokban használnak. 

 

5.4. Hálózati feszültség érintés védelmi relé 

A következő alkatrész egy érintésvédelmi relé, amely a felhasználót védi áramütés ellen. 

Ebből szintén egy 3 fázisú kivitelre van szükség, amely szintén sínre szerelhető. Érzékelnie kell 

a váltakozó és pulzáló hibaáramot. Ahhoz, hogy időben kapcsoljon 30 mA-s kivitelt szereltünk 

bele. A érintésvédelmi relé pontos típusa ABB 2CSF204101R1400 - F204A-40/0.03. 
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5.5. Hálózati feszültség kapcsoló relé 

Mivel ezek mechanikusan kapcsolhatóak, valamint a bemenő oldalról szolgálnak védelmi 

szereppel így szükség van egy relére, ami vezérli, azaz kapcsolja a bemenő feszültséget. A 

relé működését viszont már a korábban említett felügyeleti rendszer végi, miután megtörtént a 

jármű és a töltő közti, a protokollnak megfelelő kommunikáció. Reléből is, mint a többiből, 3 

fázisúra van szükség. 

 

Szintén sínre szerelhető kivitelben gondolkodtunk. A kellő teljesítmény kapcsolásával az 

EATON DIL M65-s háromfázisú relé rendelkezik és könnyen beszerezhető. A reléhez 

alkalmazni kell egy plusz kis relét, amely végzi 2 fázis kapcsolását. A kis relé típusa: EATON 

DIL M150. 
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5.6. Töltő modul 

A vezérelt hálózati feszültség innen már egyenesen megy tovább a töltő modulokba. Több 

cégtől is árajánlatot kértünk, valamint megvizsgáltuk saját töltő modul fejlesztéseinek a 

költségét. Végül a Delta Electronics terméke mellet döntöttünk, amely kettő 12,5 kW 

teljesítményű modulból áll. A pontos típusa: Delta DCM-123A A. A modul széles kimeneti 

feszültség tartományban képes üzemelni: 50-500V, így kettő ilyen modulnak a használatával 

bármely elektromos járművet lehet tölteni. 

 
 

 
5.7. Egyenfeszültség biztosítékai 

A töltő modulok előállítják a kellő feszültségű és áramerősségű áramot, amely innentől 

mehet tovább az autó akkumulátorához. Mivel a töltő berendezés és az autó akkumulátora is 

nagyon drága, illetve veszélyes üzem, ezért mielőtt elhagyja a töltő feszültség a házat szükség 

van biztosíték közbeépítésére. 

 

Célszerű mind a kettő ágra biztosítékot helyezni. A számításaink és a gyártó ajánlása 

alapján 63 Amperes biztosítékot szereltünk a pozitív, valamint a negatív töltőfeszültség ágára. 

A biztosíték beépítési méretei a következőek: 
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5.8. Nagyfeszültségű DC kábel és töltőfej 

Ezután már csak a nagyáramú DC töltőkábelt kell kiválasztani. A töltéshez egy Type2-s 

CCS fejet használunk. 

 

Ezeket a fejeket lehet kapni kábelre szerelt kivitelben is. Praktikus az ilyen verziót 

választani, mivel mikor magunknak raktunk össze kábelt, akkor nem mindig sikerült ugyan 

abban a minőségben, továbbá a töltőfej csatlakozásánál a vízzárás is megkérdőjelezhető. Több 

verzió körül a legjobbnak a Phoenix Conctact előre szerelt kábele vált be a legjobban. A pontos 

típus megnevezése: EV-T2M4CC-DC60A-3,5M16ESBK00 – 1064713 
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A töltőfejhez szerelt kábel külső átmérője 18,4 mm. Ez tartalmaz 3 x 16 mm2 kábelt, 

valamint 2 x 0,75 mm2 kábelt. Ezt a kábelt szintén át kell vezetni a töltő házán. A korábban 

használt MV40-s töm szelence képes ekkora átmérő befogadására is. Azonos töm szelencék 

használata megkönnyíti a gyártást és a beszerzést is, így ide is ugyan olyan méretű töm szelencét 

szereltünk. A DC töltő kábelnél viszont jobban kell figyelni a hajlítási rádiuszra, itt már csak a 

kábel átmérőjének a 10 szerese engedélyezet. 

Fontos tudni, hogy amíg a töltési folyamat tart, addig nem lehet eltávolítani a töltőfejet, 

mivel az rögzíti magát az autóhoz. Az eltávolításához először le kell állítani a töltési folyamatot. 
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5.9. Felügyeleti rendszer 

A fő rendszer kiépítése után foglalkozunk az ezt támogató rendszerrel, ami elvégzi a 

kommunikációt az autóval, a töltő modulokkal, vezérli a reléket, valamint vész esetén 

megszakítja a folyamatot. 

A felügyeleti rendszerbe a következő elemek tartoznak bele: 

- DC/DC konverter 

- Rendszer menedzsment 

- GSM antenna 

- Töltés vezérlő 

- Kommunikációs modul 

- Izométer 
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5.9.1. DC/DC konverter 

A DC/DC konverter a legelső eleme a felügyeleti rendszernek, mivel ez biztosítja a 

működéséhez szükséges alacsony feszültséget. Fontos áttekinteni előre, hogy milyen 

feszültségen üzemelnek a berendezések és lehetőség szerint egy üzemelési feszültségűt 

választani. Szerencsére számos olyan alkatrész van, amelyeknek a bemeneti feszültség 

tartománya nagytartományú, ezzel ellenben viszont vannak alkatrészeink, amelyek csak egy 

feszültségértéken tudnak működni. Ezen okok miatt egy db 24 voltos DC/DC konvertert 

építettünk bele. 

Több DC/DC konvertert is ki próbáltunk, de a legjobban a Delta Elektronics által 

forgalmazott DRS-2430W1A elnevezésű vált be. Stabilan tudja a beállított feszültség értéket, 

a maximális leterhelés közelében se esik be a feszültség értéke. Ez különösen fontos az 

üzembiztonság szempontjából, mivel a DC feszültség ingadozás komoly zavart okozhat a 

működésben. 

5.9.2. Rendszer menedzsment 

Miután van jó minőségű alacsony feszültségünk, működésbe léphet a rendszer 

menedzsment. Olyan vezérlőt alkalmaztunk erre a célra, amely képes CAN kommunikációra, 

továbbá szabadon programozható. A kipróbált vezérlőegységek közül az EPEC 3606-02 vált 

be. Könnyen programozható, gyors processzorral rendelkezik, mérete ideális és kellő szintű 

gyártói támogatás áll mögötte. 13 bemenettel és 8 kimenettel rendelkezik, így fennhagyva a 
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lehetőséget egy jövőbeli továbbfejlesztés esetére. Fontos a teljes töltő berendezés 

tervezésénél/megvalósításánál a fenntarthatóság. 

 

 
5.9.3. Töltés vezérlő 

A rendszermenedzsment rendszer után következik az egyik legfontosabb alkatrész a töltés 

vezérlő. A töltés vezérlésére szigorú protokollok vonatkoznak, ezért fontos, hogy megbízható 

és a protokollokra megtanítható eszközt alkalmazzunk erre a célra. Erre a feladatra az 

EVAcharge SE modul-t találtuk a legjobban. Ez képes az ISO 15118 szabványban foglaltak 

teljesítésére. A töltő vezérlő működési elve a következő blokkdiagramon látható: 



AC/DC konverter 
 

 

 

 

 
 

 
 

A modul lehetőségeinek tárháza igen nagy, viszont könnyen konfigurálható. 
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Az X4 –el jelölt körben található a bemeneti feszültség csatlakozója. A bal oldali a pozitív, 

a jobb oldali a negatív. A kábelek felcserélése esetén nem indul el a készülék, de nem is 

hibásodik meg, mert felcserélt polaritás elleni védelemmel van ellátva. 

Az X5-el van jelölve a programozó/kommunikációs csatlakozó. A csatlakozó alatt található 

tüskesor átkötésével tudjuk kiválasztani, hogy RS232 vagy CAN kommunikációt kívánunk 

használni. A felső három átkötésével RS232, míg az alsó három átkötésével CAN 

kommunikációt tudunk a csatlakozón használni. CAN esetén a JP4 és JP5 körben látható 

tüskéket is össze kell kötni. 

Az X6-al van jelölve az autó felé menő kommunikációs vonal. EV és EVSE módban is 

használható. 

X2-nél egy logikai kapcsoló található, ahol be tudjuk állítani a különböző kimenetek irányá, 

mint pl. 12 V +/-, 5V +/- , 3,3V +/-, záró motor 1, záró motor 2. 

A modulhoz kapható olyan kivitelű műanyag tok, amivel képesek vagyunk szerelősínre 

rögzíteni a teljes egységet, így nem kell csavarkötést alkalmazni, valamint használható a már 

készülékbe lévő sín. 

5.9.4. Kommunikációs modul 

A jövőbeli fejlesztésekhez, valamint a töltő biztonságos üzemeléséhez szükséges beépíteni 

egy olyan kommunikációs modult, amely képes 3G-re, ezáltal használat közbeni problémákat 

azonnal képes jelezni egy központ felé. Vész esetén a központból van lehetőség a töltő 

lekapcsolására, valamint kisebb szintű szervizelésre/szoftverfrissítésre. 

 

Erre a célra az INSYS által forgalmazott EBW-H 3G modult építettük be. 
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A tudásán túl a modell további előnye, hogy szintén szerelősínre helyezhető kivitel. A 

modulhoz tartozik egy antenna is, amelyet a töltő tetejére helyeztünk el, a legjobb jelerősség 

érdekében. 

5.9.5. Izométer 

Az utolsó elem egy Izométer, amelyek biztonsági szempontból különösen fontosak. Ez az 

egység felelős az alacsony és nagyfeszültség közti galvanikus elszigetelés figyeléséért. 

Meghibásodás esetén közbelép, és a gyártói szervízelésig nem engedi bekapcsolni a töltőt. 
 

 

 
Erre a célra a BENDER ISOMETER isoEV425 with AGH420 terméket választottuk. 

Kimondottan elektromos jármű töltőrendszerekbe fejlesztették ki. A termék előnye, hogy 

kisebb hiba esetén hibajelzést add, így még használható marad a töltő, úgy hogy veszélyt nem 

jelent a felhasználó számára. Rendelkezik hiba memóriával, ezért ha a hiba pillanatában nem 

volt megfelelő jel a GSM antenna számára, akkor is elérhető vállik a későbbiekben a hibával 

kapcsolatos információk. 
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5.9.6. Elkészült prototípus 

A főbb alkatrészek beszerelésre kerültek, így már csak pár vezeték kábelezése maradt hátra. 

Mivel a szerelősíneken maradt még szabad hely, így ezt kihasználva szintén erre szerelhető 

sorkapcsokkal oldottuk meg a kötéseket. A töltő összeszerelt, de még be nem dobozolt állapota 

a következő képen látható: 
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Fizikai tesztek 
 

Az összeállítás során felhasznált építőelemeket üzemi körülmények között is szükséges 

tesztelni. Az elektronikai elemek alaptulajdonságai megfelelnek a töltési ciklusok által 

jelentkező maximális igénybevételnek az előzetes méretezés alapján. Azonban nem szabad 

figyelmen kívül hagyni a környezeti hatásokból eredő egyéb kritikus mennyiségek 

összeadásából eredő túlterhelési értékeket. 

A fizikai tesztek során az összeépített mobil töltő prototípusát különböző gépjárműveken 

teszteltük oly módon, hogy azonos akkumulátor töltöttségi szintről indítottuk a töltést. A töltési 

ciklusokat megismételtük különböző hőmérsékleteken és az így kapott eredmények 

összesítésével az elektronikai alkatrészek maximális terhelését ellenőriztük normál és extrém 

felhasználási területeken. 

A mérésekhez a jelenleg piacon elérhető járművek közül azokat választottuk ki, amelyek 

rendelkeznek az Európában rendszeresített CCS szabványú csatlakozóval. A gépjárművek 

évjárata és típusa alapján a mérések elvégzésekor figyelembe vettük a gyártó által megadott 

minimum és maximum teljesítmény felvételt és az ezekhez az értékekhez tartozó gyári töltési 

időt. 

Az elektromos járművek töltési ideje nagyban függ az autóban található akkupack méretétől 

és hűtési megoldásától. Az inverter és a BMS (battery managment system) együttműködve 

változtatja a töltési időt az akkumulátorok kritikus felmelegedésének elkerülésére. A szabályzás 

eredménye a töltőáram visszavételével és hűtés növelésével a töltési idő növekedése. Ezt a az 

értéket nagyban befolyásolja az autógyártók által alkalmazott akkumulátor technológia. 

Az alábbi táblázatban található járműveknek eltérő az akkumulátor kapacitása és a 

sztenderd töltési ideje. Ezeket a a járműveket teszteltük a DC hordozható prototípus töltővel 3 

különböző hőmérsékleti értéken. 
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Gyártó 

 
Típus 

AKKU kapacitás 

(kWh) 

DC gyors töltés 

   Csatlakozó teljesítmény 

amit fel tud 

venni (kW) 

töltési idő 

minimum 

kW(hour) 

töltési idő 

maximum kW 

(hour) 

BMW i3 42.2 CCS Type 2 45kW 40min 40min 

BMW i3 22,5 CCS Type 1 45kW 30min 30min 

Ford Focus Electric 33.5 CCS Type 2 45kW 30min 30min 

Hyundai Ioniq Electric 28 CCS Type 2 45-65kW 30min 20min 

Hyundai Kona Electric 64 CCS Type 2 45-60kW 60min 45min 

Jaguar I-PACE 84.7 CCS Type 2 45-80kW 1h30min 45min 

Kia e-Niro 64 CCS Type 2 45-60kW 60min 45min 

Opel Ampera-e 58 CCS Type 2 40kW 1h 1h 

Renault Zoe Q90 37 CCS Type 2 33kW 50min 50min 

Tesla Model 3 50 CCS Type 2 45-60kW 50min 40min 

Tesla Model S 75D 72.5 CCS Type 2 65-80kW 50min 40min 

Tesla Model X 100D 95 CCS Type 2 65-100kW 1h15min 40min 

Volkswagen e-Up! 16 CCS Type 2 40kW 20min 20min 

Volkswagen e-Golf 32 CCS Type 2 40kW 35min 35min 

 

 

A mérés elvégzése közben ügyeltünk a járművek töltései közötti megfelelő regenerálódási 

időre, hogy ne befolyásolja az adott hőmérséklet emelkedés a következő mérési értékeket. 

A mérés -5 és +35 fokos hőmérsékleti tartományban zajlott. Az adott hőmérsékleten történt 

tesztelés mindig az adott környezeti hőmérséklethez igazodott. Az összehasonlítás folyamán 

nem volt szükséges minden járművet azonos hőmérsékleten mérni, mert a töltési idő változása 

csak adott autótípusnál lényeges információ és a vizsgálat eredményeképpen az kellett 

megvizsgálni, hogy a DC prototípus készülék minden áramerősség tartományban a kritikus 
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hőmérséklet alatt képes maradni. Fontos vizsgálati szempont volt az is, hogy az extrém magas 

illetve alacsony hőmérsékleten a mobil DC töltő tud-e megfelelő hatékonysággal működni. 

 

 
 

Hőmérséklet 
 

Gyártó 
 

Típus 
AKKU kapacitás 

(kWh) 

DC gyors töltés DC gyors töltés 

 

 
 

C 

   Csatlakozó teljesítmény 

amit fel tud 

venni (kW) 

töltési idő 

minimum 

kW(hour) 

töltési idő 

maximum 

kW (hour) 

Prototípus 

22KW töltési 

teljesítménnyel 

történő DC 

mérés ideje 

Gyári érték BMW 

2019 

i3 42.2 CCS Type 2 45kW 40min 40min x 

-4,5 C BMW 

2019 

i3 42.2 CCS Type 2 45kW 44min 44min 2h14min 

9,2 C BMW 

2019 

i3 42.2 CCS Type 2 45kW 39min 39min 2h08min 

19,4 C BMW 

2019 

i3 42.2 CCS Type 2 45kW 41min 41min 2h19min 

33,7 C BMW 

2019 

i3 42.2 CCS Type 2 45kW 56min 56min 2h42min 

Gyári érték BMW 

2016 

i3 22,5 CCS Type 2 45kW 30min 30min x 

-4,9 C BMW 

2016 

i3 22,5 CCS Type 2 45kW 32min 32min 1h15min 

8,3 C BMW 

2016 

i3 22,5 CCS Type 2 45kW 29min 29min 1h01min 

18,3 C BMW 

2016 

i3 22,5 CCS Type 2 45kW 36min 36min 1h21min 

35,2 C BMW 

2016 

i3 22,5 CCS Type 2 45kW 44min 44min 1h34min 

Gyári érték Ford Focus 

Electric 

33.5 CCS Type 2 45kW 30min  x 
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-4,7 C Ford Focus 

Electric 

33.5 CCS Type 2 45kW 34min 34min 1h22min 

8,6 C Ford Focus 

Electric 

33.5 CCS Type 2 45kW 30min 30min 1h18min 

17,2 C Ford Focus 

Electric 

33.5 CCS Type 2 45kW 39min 39min 1h24min 

34,2 C Ford Focus 

Electric 

33.5 CCS Type 2 45kW 44min 44min 1h433min 

 

 

 

 

 

 

 
 
Hőmérséklet 

 
Gyártó 

 
Típus 

AKKU kapacitás 

(kWh) 

DC gyors töltés DC gyors töltés 

 

 

 

C 

   Csatlakozó teljesítmény 

amit fel tud 

venni (kW) 

töltési idő 

minimum 

kW(hour) 

töltési idő 

maximum 

kW (hour) 

Prototípus 

22KW töltési 

teljesítménnyel 

történő DC 

mérés ideje 

Gyári érték Hyundai Ioniq 

Electric 

28 CCS Type 2 45-65kW 30min 20min x 

-3,2 C Hyundai Ioniq 

Electric 

28 CCS Type 2 45-65kW 34min 23min 1h27min 

8,5 C Hyundai Ioniq 

Electric 

28 CCS Type 2 45-65kW 31min 18min 1h21min 

17,3 C Hyundai Ioniq 

Electric 

28 CCS Type 2 45-65kW 39min 26min 1h26min 

34,8 C Hyundai Ioniq 

Electric 

28 CCS Type 2 45-65kW 51min 36min 1h44min 

Gyári érték Hyundai Kona 

Electric 

64 CCS Type 2 45-60kW 60min 45min x 

-4,1 C Hyundai Kona 

Electric 

64 CCS Type 2 45-60kW 65min 49min 3h30min 
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8,2 C Hyundai Kona 

Electric 

64 CCS Type 2 45-60kW 61min 47min 3h18min 

18,9 C Hyundai Kona 

Electric 

64 CCS Type 2 45-60kW 69min 51min 3h51min 

35,9 C Hyundai Kona 

Electric 

64 CCS Type 2 45-60kW 81min 63min 4h15min 

Gyári érték Jaguar I-PACE 84.7 CCS Type 2 45-80kW 1h30min 45min x 

-3,7 C Jaguar I-PACE 84.7 CCS Type 2 45-80kW 1h41min 49min 4h31min 

9,2 C Jaguar I-PACE 84.7 CCS Type 2 45-80kW 1h32min 44min 4h18min 

19,2 C Jaguar I-PACE 84.7 CCS Type 2 45-80kW 1h52min 53min 4h42min 

33,9 C Jaguar I-PACE 84.7 CCS Type 2 45-80kW 2h08min 1h14min 4h58min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Hőmérséklet 

 
Gyártó 

 
Típus 

AKKU kapacitás 

(kWh) 

DC gyors töltés DC gyors töltés 

 
 

 

C 

   Csatlakozó teljesítmény 

amit fel tud 

venni (kW) 

töltési idő 

minimum 

kW(hour) 

töltési idő 

maximum 

kW (hour) 

Prototípus 

22KW töltési 

teljesítménnyel 

történő DC 

mérés ideje 

Gyári érték Kia e-Niro 64 CCS Type 2 45-60kW 1h 45min x 

-4,4 C Kia e-Niro 64 CCS Type 2 45-60kW 1h04min 48min 3h28min 

7,5 C Kia e-Niro 64 CCS Type 2 45-60kW 1h01min 44min 3h17min 

18,1 C Kia e-Niro 64 CCS Type 2 45-60kW 1h13min 51min 3h34min 
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33,9 C Kia e-Niro 64 CCS Type 2 45-60kW 1h21min 59min 3h47min 

Gyári érték Opel Ampera-e 58 CCS Type 2 40kW 1h 1h x 

-4,3 C Opel Ampera-e 58 CCS Type 2 40kW 1h08min 1h08min 2h58min 

8,7 C Opel Ampera-e 58 CCS Type 2 40kW 1h02 1h02 2h53min 

17,4 C Opel Ampera-e 58 CCS Type 2 40kW 1h14min 1h14min 3h08min 

33,2 C Opel Ampera-e 58 CCS Type 2 40kW 1h32min 1h32min 3h29min 

Gyári érték Renault Zoe Q90 37 CCS Type 2 33kW 50min 50min x 

-4,7 C Renault Zoe Q90 37 CCS Type 2 33kW 57min 57min 59min 

8,6 C Renault Zoe Q90 37 CCS Type 2 33kW 47min 47min 47min 

17,9 C Renault Zoe Q90 37 CCS Type 2 33kW 59min 59min 1h18min 

34,9 C Renault Zoe Q90 37 CCS Type 2 33kW 1h12min 1h12min 1h37min 

Gyári érték Tesla Model 3 50 CCS Type 2 45-60kW 50min 40min x 

-3,9 C Tesla Model 3 50 CCS Type 2 45-60kW 57min 42min 2h51min 

8,7 C Tesla Model 3 50 CCS Type 2 45-60kW 48min 41min 2h47min 

18,3 C Tesla Model 3 50 CCS Type 2 45-60kW 59min 51min 3h02min 

35,8 C Tesla Model 3 50 CCS Type 2 45-60kW 1h12min 59min 3h17min 
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Hőmérséklet 

 

 

Gyártó 

 

 

Típus 

AKKU 

kapacitás 

(kWh) 

DC gyors töltés DC gyors töltés 

 

 
 

C 

   
Csatlakozó teljesítmén 

y amit fel 

tud venni 

(kW) 

töltési idő 

minimum 

kW(hour) 

töltési idő 

maximum 

kW (hour) 

Prototípus 

22KW töltési 

teljesítménnyel 

történő DC 

mérés ideje 

Gyári érték Tesla Model S 75D 72.5 CCS Type 2 65-80kW 50min 40min x 

-4,4 C Tesla Model S 75D 72.5 CCS Type 2 65-80kW 59min 44min 3h50min 

8,1 C Tesla Model S 75D 72.5 CCS Type 2 65-80kW 54min 39min 3h42min 

17,8 C Tesla Model S 75D 72.5 CCS Type 2 65-80kW 1h09min 52min 4h14min 

32,9 C Tesla Model S 75D 72.5 CCS Type 2 65-80kW 1h18min 59min 4h32min 

Gyári érték Tesla Model X 100D 95 CCS Type 2 65-100kW 1h15min 40min x 

-4,7 C Tesla Model X 100D 95 CCS Type 2 65-100kW 1h25min 44min 5h12min 

8,6 C Tesla Model X 100D 95 CCS Type 2 65-100kW 1h18min 38min 5h01min 

17,2 C Tesla Model X 100D 95 CCS Type 2 65-100kW 1h31min 51min 5h35min 

34,2 C Tesla Model X 100D 95 CCS Type 2 65-100kW 1h47min 59min 5h57min 

Gyári érték Volkswagen e-Up! 16 CCS Type 2 40kW 20min 20min x 

-4,9 C Volkswagen e-Up! 16 CCS Type 2 40kW 21min 21min 57min 

9,7 C Volkswagen e-Up! 16 CCS Type 2 40kW 20min 20min 48min 

17,4 C Volkswagen e-Up! 16 CCS Type 2 40kW 26min 26min 1h05min 

34,7 C Volkswagen e-Up! 16 CCS Type 2 40kW 32min 32min 1h22min 

Gyári érték Volkswagen e-Golf 32 CCS Type 2 40kW 35min 35min x 

-4,1 C Volkswagen e-Golf 32 CCS Type 2 40kW 39min 39min 1h45min 
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8,5 C Volkswagen e-Golf 32 CCS Type 2 40kW 33min 33min 1h37min 

18,3 C Volkswagen e-Golf 32 CCS Type 2 40kW 45min 45min 1h51min 

35,2 C Volkswagen e-Golf 32 CCS Type 2 40kW 57min 57min 2h08min 

 

A fenti vizsgálatok alapján jól látható, hogy a mérési hőmérséklet intervallumai között a 

töltési idők járműtípusonként változnak. A gyári megadott értékek minden esetben egy átlagos 

viszonyszámot tartalmaznak. A 22kW DC töltés esetén kevesebb hűtésre van szükség mint a 

gyári maximális értékek alapján megadott értékek. Ennek oka a kisebb teljesítmény által 

generált veszteségi hőmennyiség és hűtési szükséglet. 

A táblázat alapján látszik, hogy a 10C fok körüli értékeknél a legrövidebb a töltés hossza. 

A töltési szabványok alapján csak 80% töltöttségi szintig tudunk egyenárammal tölteni és utána 

a szabványos AC töltéssel fejeződik be a töltési ciklus. A fedélzeti töltők hatékonysága is 

befolyásolja így a tényleges 100%-ra történő töltés idejét. Jelen estben nem szükséges külön 

vizsgálni az AC és DC töltés folyamatait külön, mert tesztelés alkalmával a teljes feltöltés a 

lényeges kiindulási pont. A gyári értékek is együtt viszgálják a folyamatot. 

A gyakorlati tesztek alatt nem érzékeltünk vészélyes mértékű melegedést sem a töltőfejeken 

és a hozzájuk tartozó kábeleken. A töltésvezérlőben található hőszenzor sem jelzett kritikus 

értékeket még magas hőmérsékleten végzett mérések esetén sem. A mobil töltőberendezés zárt 

házában elhelyezett hőmérő sem jelzett kritikus hőmérsékletet. A töltési idők a fentiek alapján 

nem változtak extrém módon. 

Tesztként végzett hőbesugárzásos töltésnél az extrém módon megemelt külső 

hőmérsékletnél a töltésvezérlőbe épített védelem pontosan a beállított kritikus hőmérséklet előtt 

működött, ezáltal a berendezés biztonságosan működtethető extrém viszonyok mellett is 

személyes felügyelet nélkül is. 

A prototípus végleges összeállítása után célszerű összehasonlítani a dokumentumban 

szereplő mért időeredményket a végleges verzóval történő mérésekkel. Ha a töltési idők azonos 

hőmérsékleten nagyban eltérnek, akkor célszerű a részegység hardverek paramétereinek 

vizsgálata, esetleges cseréje a fenti dokumentumban meghatározott konkrét alkatrészek alapján.
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Zárószó 
 

 

A szabványok és a technológiai elemek vizsgálata során körvonalazódik a jelenlegi 

technológiai fejlettséghez tartozó műszaki megoldások köre. A kutatási időszakban folyamatos 

konzultáció eredményeként tudott létrejönni az a megoldás, melyet az Etrel cég szakemberei az 

eddigi tapasztalatok alapján, és a projekt költségvetését figyelembe véve az Emobillity 

Solutions Kft. szakembereivel együttes megoldásként határoztak meg. Ezen dokumentum a 

minden elektromos jármű töltési metódust bemutatott és a hozzá kapcsolódó szabványokon 

keresztül a piacon elérhető hardver elemeket is vizsgálta. 

A technológiai megvalósítás során az Etrel folyamatosan a részfeladatoknál egyeztetett 

tartalmakkal adott ajánlásokat a fejlesztési irány meghatározására. A dokumentum végén 

szereplő technikai elemekből megépíthető a mobiltöltőberendezés. Az ajánlott hardver elemek 

kiválasztása azonos paraméterek esetén az Emobillity Solutions szakembereinek feladata lesz 

a költséghatékonyság és a gyártási megoldások figyelembevételével. 

A megvalósítás során a gyakorlati mérési táblázatok alapján kell összehasonlítani a 

keletkező mérési eredményeket. A prototípus működésének részleteit a fő egységek 

összeállítása után a végleges szereléskor minden szegmens alapján ellenőrizni kell a fenti 

dokumentum részmegállapításai alapján, hogy a gyakorlati körülmények között a megfelelő 

teljesítmény folyamatosan biztosítható legyen meghibásodás nélkül a felhasználók széles köre 

felé. 

A projekt révén olyan új termék/megoldás fejlesztésére, átütő eredmény elérésére került 

sor, mely számottevő hatással lesz az egész iparágra. Jelenleg sem a külföldi, sem a hazai piacon 

nincs olyan DC termék, ami egyben hordozható is lenne, és rendelkezne a korábban leírt 

funkciókkal. A piacon lévő termékek túl nagyok, kb. 40-60 kg-ot nyomnak, fix bekötésre 

tervezettek. A mobil AC/DC konverterek már csak kompakt mérete okán is, jelentős hatással 

lesz a teljes iparágra, hiszen mobilitása révén a konverter alapjaiban változtatja meg az 

emobilitás piacát. Számottevő hatással lehet fejlesztésünk az iparágra azáltal, hogy jelentős 

technológiai fejlesztést valósítottunk meg, mivel olyan terméket fejlesztettünk, amely a jelenleg 

forgalmazott töltőkhöz képest más (ellenállóbb) anyagokból, a járművel együtt utazásra 

optimalizált, sokféle felhasználási körülményre alkalmas. Mindez alapjaiban új megközelítést 

jelent az elektromos autók töltésére használt töltők piacán.  
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A fejlesztés révén a jelenleg kapható töltő infrastruktúra hasznos kiegészítőjét sikerült 

létrehoznunk. Az új termék egyik legnagyobb eredménye, hogy az elektromos autók töltési 

idejét, kedvező költségszint mellett, lényegesen rövidíteni tudja, kiváltva számos fix töltőt, 

megoldva a jármű töltés problémáját, ahol csak az elektromos kapacitás áll rendelkezésre, de 

töltő nem, illetve hasznos többlet funkciókat nyújt a felhasználók számára. 

A projekt során létre tudtunk hozni, egy a piacon ár/érték arányban kiemelkedő műszaki 

tudású és tulajdonságokkal rendelkező, külsőre is vonzó formatervvel bíró, kimagasló 

mobilitást biztosító berendezést, mely egy a piacon elérhető hasonló funkciójú töltő 

berendezésekkel minden szempontból versenyképes funkciókkal és ügyfélbarát kezelőfelülettel 

rendelkezik. 

 

 


