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Zkušenosti a reference 
Testování vhodných řešení od roku 2011 

ABB experience in e-bus projects 

Tosa project 2013 

Geneva, CH 

 

En-route charging with 

Automated connection 

 

Intensive passenger 

operation 

Offenbach project 2012 

Offenbach, DE 

 

Charging at end-point 

with cable 

 

Passenger operation 

 

Coventry project 2011 

Coventry, UK 

 

Charging at end-point 

with cable 

 

Passenger operation 

 



Lines 

<1 hour 

(<20km) 

Battery in bus 

20..100 kWh 

(~15-80km) 

Charge power 

150-300 kW  

4-6 min. 

Rychlodobíjení umožňuje 24-7 provoz 
Typické řešení: nabíjení 4-6 min. na konečných zastávkách 

< 20 km 
End point 1 

 

-300 kW 

-Automated connection 

-4-6 min. charging 

End point 2 

 

-300 kW 

-Automated connection 

-4-6 min. charging 



Srovnání technologií / řešení 
Conductive fast charging je praktické a účinné 

Conductive fast charging 

 Nízké náklady na zástavbu a hmotnost  

komponent soustředěných do vozidla 

 Jednoduchost 

 Vysoká účinnost nabíjení 

 Robustní a vyzkoušená technologie z 

osobních EV 

 

Inductive charging 

 Nízká energetická účinnost 

 Vysoké náklady a hmotnost 

komponent soutředěných do vozidla 

 Složitost systému 

 Vysoké náklady na instalaci a údržbu 

Overnight charging 

 Velké a těžké baterie ve vozidle 

 Nízká obsaditelnost vozidla 

 

Overhead wires / trolley 

 Vyšší náklady na infrastrukturu 

 Vyšší náklady na údržbu 

 Trolej nevhodná na statický 

přenos výkonu 

 Estetický problém ve městech 

Hydrogen 

 Vysoké náklady na vozidlo 

 Vysoké náklady na infrastrukturu 

 Bezpečnost ? 

 



Koncept ABB  vers. koncový zákazník 
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 Systém s automatickým robotickým ramenem (HW) 

 SW management nabíjecí infrastruktury na principu „cloudu“ 

 Zachování „otevřenosti systému“ 

 Podpora zákazníka při integraci do vlastního IT systému (OCPP) 

 Modularita a standartizace  

 Konstantní vývoj a podporu nabízeného řešení (HW plus SW) 

 Servis a údržbu a logistiku ND po celé ČR 

 Spolupráce s partnery pro nabídky komplexních řešení 

 

 

 

 

 

 

 

 



Praktické rychlodobíjení pro městské elektrobusy 
Spolehlivé, rozšiřitelné, založené na průmyslových 
standardech 

 Automatický robotický systém 

 4 pólový koncept 

 Wireless komunikace s vozidlem 

 Postaveno na standardech 

 EN/IEC 61851-23 (Annex CC hardware 

COMBO system) 

 ISO/IEC 15118 (V2G komunikace vozidlo - 

nabíjecí systém) 

 
 Odolné průmyslové řešení 

 150kW, 300kW & 450 kW modular 

 400-850 VDC 

 Galvanická izolace 

 



Stožár s pantografem 
Standartní ABB design 
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Praktické rychlodobíjení pro městské elektrobusy 
Jak to funguje? 

Bus arrives 

at stop 

Charging 

procedure 

starts 

Charging 

procedure 

ends 

Bus drives 

away 

 Wifi communication 

charger & bus 

 Driver indicates 

readiness 

 Pantograph comes 

down 

 PE & safety check 

(continuous) 

 Start of power flow 

 Busdriver sees 

charge progress 

 Busdriver indicates 

readiness 

 Pantograph goes up 

 Sensors check if 

pantograph is up 

 Busdriver receives 

signal 

 Busdriver drives away 



Shrnutí 
ABB nabízí komplexní řešení a podporu 

• Automatický rychlodobíjecí 

systém 150-450 kW 

• Transformátor a síťový (grid) 

odpínač 

• ABB Webmodules (cloud ) 

• Online statistiky, configurace & 

monitoring 

• ABB preventivní údržba  

• Vyškolený servis & support 

kdekoli po světě 

• ABB vzdálený management 

• Vzdálená diagnostika, 

assistance & updates 

AZURE = platforma „umělé 

inteligence“ v oblasti údržby a 

servisu 



Spolupráce s Microsoft 
Sevisní platorma Azure  



Spolupráce s Volvo Bus 
Odzkoušená vozidlová platforma 
 



Spolupráce s Českou spořitelnou 

Zajištění optimálního financování pro zákazníky 

ABB spolupracuje s Českou spořitelnou 

na programu „Chytré město“, který 

umožňuje městům, obcím a jejich 

organizacím optimálně financovat 

inovativní technologická řešení. U každé 

zakázky je tak ABB schopno na základě 

možností zákazníka a parametrů zakázky 

posoudit všechny dostupné možnosti 

financování a nabídnout spolu s vlastním 

produktem i na míru navržený způsob 

financování. 

Dotace 

Záruky za úvěry 

Zvýhodněné úvěrové 

podmínky 

Vlastní zdroje 

… 

Vícezdrojové financování 





Galvanická izolace 
 


