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alpitronic Srl 

1. Bezpečnostní pokyny 

Tato kapitola obsahuje bezpečnostní pokyny, na které je třeba brát ohled při instalaci, 
provozu a údržbě ultrarychlého nabíjecího systému hypercharger pro elektrická vozidla. 
Nesprávná obsluha v důsledku nedodržení provozních pokynů může vést k vážnému 
zranění nebo poškození. Tento bezpečnostní úkon je nutné pečlivě prostudovat před 
instalací, provozem a údržbou ultrarychlého nabíjecího systému hypercharger. 

1.1. Určené použití 

Ultrarychlý nabíjecí systém hypercharger pro elektrická vozidla může být používán ve 
vnitřních i venkovních prostorách a slouží k mimořádně rychlému nabíjení elektrických 
vozidel. 
 
Pozor 

 

Nabíjecí stanice je určena pro stacionární instalaci v prostředí 
se stupněm znečištění 3. 
 
K propojení napájecího zařízení elektrického vozidla (EVSE) 
s elektrickým vozidlem (EV) nejsou kromě AC kabelu, kterým musí 
uživatel disponovat, potřebné žádné další kabely. Nabíjecí kabel 
nesmí být upravován takovým způsobem, aby byl prodloužen nebo 
rozdělena jeho délka. 
 
Nesmí být použity žádné adaptéry, které nejsou výhradně schváleny 
výrobcem vozidla. 
 
Použití rozbočovacích kabelů nebo podobných zařízení není povoleno. 
 
Nesmí být použity žádné prodlužovací kabely.  
 
Je třeba brát v úvahu vnitrostátní pokyny a specifikace pro nabíjecí 
stanice. 

 

1.2. Uživatelé 

Tento návod k obsluze a instalační příručka jsou určeny operátorům odpovědným za 
instalaci, provoz, servis a údržbu ultrarychlého nabíjecího systému hypercharger pro 
elektrická vozidla. Tito operátoři musejí mít hluboké znalosti o vysoce výkonných 
elektrických systémech a elektrických vozidlech. Před provedením jakéhokoli úkonu si 
musí operátor a odpovědný technický personál pečlivě přečíst tyto pokyny. 
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1.3. Bezpečnostní pokyny pro instalaci a údržbu 

Tato varování a pokyny se vztahují na všechny úkony instalace, servisu a údržby 
hyperchargeru. 
 
Pozor 

 

Nedodržení těchto pokynů v jakémkoli rozsahu může vést k vážnému 
nebo smrtelnému zranění osob a vážnému poškození majetku. 

 

Pozor 

 

Instalaci a údržbu ultrarychlého nabíjecího systému hypercharger pro 
elektrická vozidla smí provádět pouze kvalifikovaný personál. 
 
Před uvedením systému do provozu zkontrolujte správný stav 
instalace a všech připojení. 

 

Elektrostatický výboj 
 
Ovládací skříň obsahuje součásti a desky plošných spojů, které jsou 
citlivé na elektrostatický výboj. K zajištění ochrany elektronických 
součástí je během montáže a údržby třeba přijmout dostatečná 
opatření proti vzniku elektrostatického výboje (například uzemňovací 
náramek). 

 
 
Varování 

 

Varování před nebezpečným elektrickým napětím  
 
Instalaci a údržbu hyperchargeru lze provádět pouze při vypnutém nebo 
odpojeném napájení. Před provedením jakékoli instalace, demontáže, 
opravy nebo výměny součástí vypněte externí skupinový spínač a hlavní 
vypínač ve skříni hyperchargeru a proveďte kontrolu napětí, abyste se 
ujistili, že je systém odpojen od elektrického napájení. 
 
Uvnitř skříně hyperchargeru je přítomno nebezpečné elektrické napětí 
(až do 1 000 V DC), i když jsou vypnuté všechny jističe. Nedovolte, aby 
se ke skříni přiblížily nekvalifikované osoby. 
 
Instalaci, demontáž, opravu nebo výměnu součástí na hyperchargeru smí 
provádět pouze technici disponující certifikátem pro hypercharger. Dvířka 
skříně hyperchargeru musí být po instalaci, servisu nebo opravě správně 
zavřena a uzamčena. 
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Varování před horkým povrchem 
 
Některé vnitřní součásti hyperchargeru, jako jsou skříně PowerStack, 
chladicí systém a vodiče, mohou po odpojení napájení zůstat dlouhou 
dobu horké. 
 
Před provedením jakéhokoli úkonu, jako je demontáž, oprava nebo 
výměna součástí, se ujistěte, že všechny součásti vychladly. 

 Vysoká hmotnost 
 
Uvědomte si, že jednotlivé součásti zařízení mohou být velmi těžké, 
například Powerstacky 

 
Rozdrcení 
 
Při montáži a demontáži součástí dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo 
k rozdrcení osob nebo částí těla. 

 
Poznámky 

 Stisknutím (volitelně nainstalovaného) tlačítka nouzového zastavení (viz 
kapitola 2.6.2) na předních dvířkách se pozastaví nebo vypne nabíjení. 
Budou vypnuty Powerstacky hyperchargeru. 

 
Chcete-li hypercharger vypnout, ve skříni vyhledejte hlavní vypínač QB1 
(viz  
Obrázek 13 a Obrázek 14) a otočte rukojeť do polohy „0“. Tím se vypnou 
všechny vnitřní součásti hyperchargeru. 
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2. Popis výrobku 

Produktová řada hyperchargerů nabízí výběr ze dvou různých krytů, které lze konfigurovat 
s různými volitelnými prvky, jak je uvedeno v následující tabulce: 
 

Model 

Volitelné prvky 

DC napájení 
 

Nabíjecí rozhraní 

(viz kapitola 2.1) 

HYC_150 - 1 Powerstack   → 75 kW 
- 2 Powerstacky → 150 kW 

- 1 DC nabíjecí kabel 
- 2 DC nabíjecí kabely 
- AC zásuvka s krytem nebo AC kabel 

HYC_300 

- 1 Powerstack   → 75 kW 
- 2 Powerstacky → 150 kW 
- 3 Powerstacky → 225 kW 
- 4 Powerstacky → 300 kW 

- 1 DC nabíjecí kabel 
- 2 DC nabíjecí kabely 
- 3 DC nabíjecí kabely 
- AC zásuvka nebo AC kabel 

Tabulka 1: Přehled DC napájení a možností produktové řady hypercharger 

 
Poznámka 

 

Skříň hyperchargeru se standardně dodává v barevném odstínu „RAL 
Noir 2100“. Reflexní pruhy na dvířkách mají standardní barvu „Pantone 
3115 C“. 
Zákazník si může zvolit libovolnou barvu RAL skříně a libovolnou barvu 
RAL reflexních pruhů. Je také možné objednat individuální fólie. 

 
K napájení nabíjecích DC kabelů instalovaných na hyperchargeru (podrobné informace 
v kapitole Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) se používají 
Powerstacky o výkonu 75 kW. 
Jeden Powerstack může v jeden okamžik napájet pouze jeden nabíjecí DC kabel. 
Powerstacky hyperchargeru lze přepnout do paralelního režimu za účelem zvýšení 
výkonu, který je dodáván jedním nabíjecím DC kabelem.  
 

Systém HYC_150 může být vybaven minimálně jedním nebo maximálně dvěma 
Powerstacky, maximálně 2 nabíjecími DC kabely a nabíjecím AC konektorem 22 kW nebo 
AC kabelem: 
 

 

Obrázek 1: Konfigurace HYC_150 
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Systém HYC_300 může být vybaven jedním, dvěma, třemi nebo čtyřmi Powerstacky, až 3 
nabíjecími DC kabely a nabíjecím AC konektorem 22 kW nebo AC kabelem: 
 

 

Obrázek 2: Konfigurace HYC_300 

 
Poznámka 

 Pořadí nabíjecích bodů (při pohledu na dvířka nabíjecího kabelu) je 
vždy zleva doprava, AC (je-li k dispozici) je na posledním místě. 

 
 

 

Obrázek 3: Pořadí nabíjecích bodů systémů HYC_150 a HYC_300 
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Poznámka 

 
Číslo sazebního zařazení hyperchargeru: 85044055 

 

2.1. Nabíjecí rozhraní 

Pro hypercharger lze zvolit následující nabíjecí rozhraní: 
  

Nabíjecí rozhraní 

Nabíjecí rozhraní Max. napěťová kapacita 
[V] 

Max. proudová kapacita 
[A] 

CCS Combo 2 (kabel 
nechlazený kapalinou) 

1 000 V DC 200 A / 250 A /  
400 A (500 A zvýšených) 
DC 

CCS Combo 2 HPC(kabel 
chlazený kapalinou) 

1 000 V DC 500 A DC 

CHAdeMO (kabel 
nechlazený kapalinou) 

500 V DC 125 A DC / 200 A DC 

22 kW AC zásuvka typu 2 
(s krytem) nebo AC kabel 

400 V 3~ 32 A AC 

Tabulka 2: Nabíjecí rozhraní 

 
Pozor 

 

Celkový výkon HYC_150 je omezen na připojení k síti 250 A. 
Celkový výkon HYC_300 je omezen na připojení k síti 500 A. 

 
Poznámka 

 
 
Použitelný DC výkon na DC výstupu je omezen maximálním proudem 
použitého nabíjecího DC kabelu. Efektivní proudová zatížitelnost 
nabíjecích rozhraní je uvedena na typovém štítku (viz kapitola 2.2.1).  

 
Pro automobilový průmysl jsou možná také rozhraní CCS1 a GB/T: 
 

Nabíjecí rozhraní 

Nabíjecí rozhraní Max. napěťová kapacita 
[V] 

Max. proudová kapacita 
[A] 

CCS 1 US (kabel 
nechlazený kapalinou) 

600 V DC 200 A DC 

GB/T China 750 V DC 250 A DC 

Tabulka 3: Další nabíjecí rozhraní pro automobilové multichargery 

 
Pro hypercharger lze v různých kombinacích zvolit následující nabíjecí rozhraní: 
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Nabíjecí rozhraní 

Konektor 1 Konektor 2 Konektor 3 Konektor 4 

HYC_150 

CCS Combo 2*  Není dostupné Není dostupné 

CHAdeMO  Není dostupné Není dostupné 

CCS Combo 2* CCS Combo 2* Není dostupné Není dostupné 

CCS Combo 2* CHAdeMO Není dostupné Není dostupné 

Nabíjecí rozhraní 

Konektor 1 Konektor 2 Konektor 3 Konektor 4 

HYC_300 

CCS Combo 2* Není dostupné   

CHAdeMO Není dostupné   

CCS Combo 2* Není dostupné  CCS Combo 2* 

CCS Combo 2* Není dostupné  CHAdeMO 

CCS Combo 2* Není dostupné CHAdeMO CCS Combo 2* 

* možnost chlazeného kabelu 

Tabulka 4: Možné kombinace nabíjecích rozhraní 

 
V závislosti na konfiguraci hyperchargeru je pro vozidlo nabízeno nabíjení stejnosměrným 
proudem (DC) i nabíjení střídavým proudem (AC), přičemž oba nabíjecí procesy mohou 
probíhat současně. Je-li hypercharger nakonfigurován s alespoň dvěma Powerstacky a 
dvěma nabíjecími kabely, lze nabíjet stejnosměrným proudem dvě vozidla současně, 
přičemž každé vozidlo a nabíjecí kabel jsou přiřazeny k jednomu Powerstacku. Pokud jsou 
k dispozici alespoň dva Powerstacky, lze vozidlu přiřadit více než jeden Powerstack. 
  



  

hypercharger – Návod k obsluze a Instalační příručka 
Hardware 
Verze 1-1 

Strana 18 z 107 2 Popis výrobku 

 

Všechna práva vyhrazena. Reprodukce tohoto dokumentu, a to i částečná, je povolena pouze se souhlasem společnosti 
alpitronic Srl 

Na následujícím obrázku je znázorněna charakteristika stejnosměrného napájení s jedním, 
dvěma, třemi a čtyřmi Powerstacky a různými typy kabelů hyperchargeru: 
 

- 500A CCS2 kapalinou chlazený kabel HPC 
- 400A CCS2 nechlazený kabel (500 A se zvýšením) 
- 250A nechlazený kabel GB/T a CCS2 
- 200A nechlazený kabel CCS1, CCS2 a CHAdeMO 
- 125A nechlazený kabel CHAdeMO 

 

 

Obrázek 4: Charakteristika stejnosměrného napětí v různých konfiguracích  
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Ve výchozí konfiguraci je hypercharger dodáván s 3,5 m dlouhým kabelem. Na 
následujícím obrázku je uveden provozní dosah (3 m) kabelů pro dva DC výstupy 
hyperchargeru.  
 
Poznámka 

 Volitelně lze objednat delší kabely (chlazené kabely max. 5 m 
a nechlazené kabely max 7 m). Obraťte se na sales@hypercharger.it.  

 

 

Obrázek 5: Dosah kabelu pro dva DC výstupy hyperchargeru 
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2.2. Vnější pohled 

Na následujícím obrázku jsou uvedený různé prvky zařízení z vnější strany. 
 

 

Obrázek 6: Prvky nabíjecí stanice HYC_150 a HYC_300 
 

A DC nabíjecí výstup 1 
B  DC nabíjecí výstup 2 (volitelný) 
C DC nabíjecí výstup 3 (volitelný) 
D DC nabíjecí výstup 4 (volitelný) 
E Nabíjecí AC zásuvka (volitelná) 
F Vstup vzduchu 
G Výstup vzduchu 
H Displej / HMI  
I RFID čtečka karet  
J GSM / LTE anténa 
K  Rukojeť dvířek  
L      Typový štítek 
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Obrázek 7: Vnější rozměry HYC_150 (v mm) 

 

 

Obrázek 8: Vnější rozměry HYC_300 (v mm) 
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2.2.1. Typový štítek 

Štítek se nachází na opačné straně dvířek displeje v pravém dolním rohu. Obsahuje 
označení CE, sériové číslo a elektrické charakteristiky nabíječky. 
 

 

Obrázek 9: Příklad typového štítku pro hypercharger HYC_300 

 

2.3. Otevření hyperchargeru 

Hypercharger má troje dvířka, která umožňují přístup do vnitřního prostoru zařízení 
(Obrázek 11). Servisní dvířka a dvířka nabíjecího kabelu jsou vybavena s cylindrickou 
vložkou zámku, která slouží k zamykání zařízení. Cylindrická vložka (vyrobená z mosazi 
a poniklovaná) má profil polovičního cylindru s pinovými stavítky a nastavitelnou „clip-in“ 
vačkou 8 x 45°.  
 

 

Obrázek 10: Poloviční cylindrická vložka (údaje v mm) 

 
Pozor 

 

Pokud si přejete vložku zámku vyměnit, musíte použít pouze poloviční 
cylindrické vložky s maximální konstrukční délkou 30/10. Jinak stávající 
kryt nelze řádně zavřít. 
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Pozor 

 

Při otevírání dvířek displeje se ujistěte, že jsou již otevřená servisní 
dvířka! Jinak hrozí nebezpečí poškození reflexního pruhu na servisních 
dveří. 

 

 

Obrázek 11: Pořadí otevírání dvířek hyperchargeru 
 

Dvířka displeje lze otevřít uvolněním zamykacího mechanismu za dvířky nabíjecího 
kabelu, jak je znázorněno na následujícím obrázku.  

  

Obrázek 12: Zamykací mechanismus dvířek displeje 
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2.4. Vnitřní pohled 

2.4.1. Vnitřní pohled HYC_150 

Následující obrázek ukazuje pohled na vnitřní prostor hyperchargeru HYC_150.  

 

 

Obrázek 13: Pohled na vnitřní prostor hyperchargeru HYC_150 (servisní strana, strana displeje 
a strana nabíjecího kabelu) 

 
Následující tabulka popisuje jednotlivé součásti uvedené na obrázku výše: 
 
Identifikátor Popis 

-BC1 
Monitorování poruchového DC proudu pro AC nabíjení (volitelné, pouze 
pokud je přítomna AC zásuvka nebo AC kabel) 

-BE5 Měřicí přístroj střídavého proudu (kompatibilní se standardem MID) 

-EP1 
Chladicí jednotka pro chlazený nabíjecí kabel (volitelná, pouze s chlazeným 
nabíjecím kabelem) 

-FA1 Ochrana proti blesku a filtrační zařízení EMI 

-FB1 
10A jistič s monitorováním poruchového proudu pro interní napájení 
a servisní zásuvku 

-FB2 
32A jistič s monitorováním poruchového proudu (volitelný, pouze se 
zásuvkou AC) 

-KF1, -KF2 Řídicí deska CTRL_COM_HD, displej CTRL_COM 

-KF3 Řídicí deska CTRL_IO 

-KF5 Řídicí deska CTRL_EXT 
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Identifikátor Popis 

-QA1, -QA2 Jistič 125 A / 3P 

-QB1 Hlavní vypínač 250 A / 4P 

-QB9 
Stykače pro AC nabíjení (volitelné, pouze pokud je přítomna AC zásuvka 
nebo AC kabel) 

-SF2 Spínač dveřního kontaktu (volitelný) 

-SF3 Spínač dveřního kontaktu (volitelný) 

-TB1 Pomocný napájecí zdroj 24 V 

-TB2, -TB3 Powerstacky hyperchargeru 

-TF1 Anténa (3G, 4G / LTE) 

-XD1 Síťové přípojnice 

-XD2 Napájecí zásuvka 230 V AC pro servis 

-XD3 DC přípojnice pro připojení kabelu vozidla XD7 (DC-výstup 1) 

-XD4 
DC přípojnice pro připojení kabelu vozidla XD8 (volitelná, pouze pokud je 
přítomný DC-výstup 2) 

-XD7 DC nabíjecí výstup 1  

-XD8 DC nabíjecí výstup 2 (volitelný) 

-XD11 AC zásuvka (volitelná, pouze pokud je implementováno AC nabíjení) 

-XF1 Ethernetová síťová zásuvka (servis) 

-XF2 Ethernetová síťová zásuvka (klient-LAN) 

Tabulka 5: Součásti skříně hyperchargeru HYC_150 

 
Poznámka 

 
Pro správu zatížení lze použít ethernetový port XF1. 
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2.4.2. Vnitřní pohled HYC_300 

Následující obrázek ukazuje pohled na vnitřní prostor hyperchargeru HYC_300: 

 
Obrázek 14: Pohled na vnitřní prostor hyperchargeru HYC_300 (servisní strana, strana displeje a 
strana nabíjecího kabelu) 

 
Následující tabulka popisuje jednotlivé součásti uvedené na obrázku výše: 
 
Identifikátor Popis 

-BC1 
Monitorování poruchového DC proudu pro AC nabíjení (volitelné, pouze 
pokud je přítomna AC zásuvka nebo AC kabel) 

-BE5 Měřicí přístroj střídavého proudu (kompatibilní se standardem MID) 

-EP1 
Chladicí jednotka pro chlazený nabíjecí kabel (volitelná, pro chlazený 
nabíjecí kabel) 

-EP2 
Chladicí jednotka pro chlazený nabíjecí kabel (volitelná, pro chlazený 
nabíjecí kabel) 

-FA1 Ochrana proti blesku a filtrační zařízení EMI 

-FB1 
10A jistič s monitorováním poruchového proudu pro interní přívod napájení 
a servisní zásuvku 

-FB2 
32A jistič s monitorováním poruchového proudu (volitelný, pouze pokud je 
přítomna nabíjecí AC zásuvka) 

-FC1 Obvod vstupního filtru 

-KF1, -KF2 Řídicí deska CTRL_COM_HD, displej CTRL_COM 

-KF3 Řídicí deska CTRL_IO 

-KF4 Přídavná deska CTRL_IO (pro 3 nebo 4 DC výstupy) 

-KF5 Řídicí deska CTRL_EXT 

-QA1, -QA2,  
-QA3, -QA4 

Jistič 125 A / 3P 

-QB1 Hlavní vypínač 500 A / 4P 

-QB9 
Stykače pro AC nabíjení (volitelné, pouze pokud je přítomna AC zásuvka 
nebo AC kabel) 
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Identifikátor Popis 

-SF2 Spínač dveřního kontaktu (volitelný) 

-SF3 Spínač dveřního kontaktu (volitelný) 

-TB1 Pomocný napájecí zdroj 24 V 

-TB2, -TB3,  
-TB4, -TB5 

Powerstacky hyperchargeru 

-TF1 Anténa (3G, 4G / LTE) 

-XD1 Síťové přípojnice 

-XD2 Napájecí zásuvka 230 V AC pro servis 

-XD3 DC přípojnice pro připojení kabelu vozidla XD7 (DC-výstup 1) 

-XD4 
DC přípojnice pro připojení kabelu vozidla XD8 (volitelná, pouze pokud je 
přítomný DC-výstup 2) 

-XD5 
DC přípojnice pro připojení kabelu vozidla XD9 (volitelná, pouze pokud je 
přítomný DC-výstup 3) 

-XD6 
DC přípojnice pro připojení kabelu vozidla XD10 (volitelná, pouze pokud je 
přítomný DC-výstup 4) 

-XD7 DC nabíjecí výstup 1 

-XD8 DC nabíjecí výstup 2 (volitelný) 

-XD9 DC nabíjecí výstup 3 (volitelný) 

-XD10 DC nabíjecí výstup 4 (volitelný) 

-XD11 AC zásuvka (volitelná, pouze pokud je implementováno AC nabíjení) 

-XF1 Ethernetová síťová zásuvka (servis) 

-XF2 Ethernetová síťová zásuvka (klient-LAN) 

Tabulka 6: Součásti skříně hyperchargeru HYC_300 

 
Poznámka 

 
Pro správu zatížení lze použít ethernetový port XF1. 
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2.5. Hlavní součásti 

2.5.1. Powerstack 

Powerstack je napájecí modul, který převádí střídavé napětí na elektricky izolované 
stejnosměrné napětí.  
 
Na následujícím obrázku jsou uvedeny rozměry Powerstacku.  
 

 

Obrázek 15: Rozměry Powerstacku 
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Napájecí vedení na AC připojovací svorkovnici musí mít minimální průřez 35 mm². 
Utahovací moment je 15 Nm. Obrázek 16 ukazuje AC připojovací svorkovnici ve spodní 
části Powerstacku. 
 

 

Obrázek 16: AC připojovací svorkovnice 

 
Výstupní vedení na DC připojovací svorkovnici musí mít minimální průřez 35 mm². 
Utahovací moment je 15 Nm. Připojení DC+ i DC- musí být použito paralelně.  Obrázek 17 
ukazuje DC připojovací svorkovnici v horní části Powerstacku. 
 

 

Obrázek 17: DC připojovací svorkovnice 
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Powerstack obsahuje stavový displej sestávající ze 4 LED diod: 
 

 

Obrázek 18: Indikace stavu Powerstacku 

 
 

Parametry Jmenovitá hodnota 

Stupeň krytí IP20 

Místo instalace Pro instalaci do rozvodné skříně 

Typ instalace Zásuvný modul 

Nadmořská výška instalace Maximálně do 2 000 mnm 

Rozsah vlhkosti pro přepravu nebo 
skladování 

0–95 % rel. (bez zamlžení) 

Rozsah vlhkosti pro provoz 0–95 % rel. 

Stupeň znečištění Stupeň znečištění třídy 2 

Kategorie přepětí OVC II 

Stupeň krytí Třída I (ochranné uzemnění) 

Rozmezí skladovacích teplot -40 °C až +55 °C 

Rozsah provozní teploty -30 °C až +40 °C (až +55 °C se snížením 
výkonu) 

Tabulka 7: Technické údaje 

 

Typ Šířka [mm]  Délka [mm] Výška [mm]  Hmotnost [kg] 

Powerstack 
75 kW 

160 516 1505 95 

Tabulka 8: Mechanické údaje 
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Elektrické údaje AC připojení (vstup): 
 

Parametry Jmenovitá hodnota 

AC provozní napětí 3x 400 V AC + PE (+10 % / -15 %) 
3x 480 V AC + PE (+10 % / -15 %) 

Frekvence 50 Hz (± 5 %) 
60 Hz (± 5 %) 

Vstup jmenovitého proudu 120 A 

Jmenovitý výkon 75 kW 

Koeficient výkonu PF > 0,99 

Průřez AC svorkami Šroub se závitem M8 pro průřez připojení 
35–70 mm² 

Max. jmenovitý zkratový proud Ipk 17 kA (špička) 

Povolený jmenovitý krátkodobý proud Icw 4 kA (efektivní hodnota) 

Potřebná předřadná pojistka 125 A typu B nebo typu C 

Typ sítě TN-S / TN-C / TN-CS / TT / IT 

Tabulka 9: Elektrické údaje AC připojení 

 
Elektrické údaje DC připojení (výstup): 
 

Parametry Jmenovitá hodnota 

Rozsah provozního napětí 150–1 000 V DC 

Výstupní proud 0–250 A 

Průřez DC svorkami Šroub se závitem M8 pro průřez připojení 35 
mm² 

Tabulka 10: Elektrické údaje DC připojení  

 

Pozor 

 

Věnujte pozornost všem výstražným upozorněním v kapitole 1.3 

 

Vzhledem ke zvýšenému svodnému proudu je vyžadován minimální 
průřez ochranného vodiče ≥ 10 mm² CU nebo ≥ 16 mm² AL 

 

Nebezpečné zbytkové napětí 
Po odpojení Powerstacku od napájecího zdroje je nutné před otevřením 
zařízení dodržet dobu 5 minut pro vybití nebezpečného napětí. 

 

 
Powerstack je kompatibilní s RCD (proudovými chrániči) typu B. 

 

 
Během provozu je na výstupech vzduchu nutné očekávat zvýšené 
teploty. 
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2.5.2. Vstupní rozváděč 

 
Následující obrázek znázorňuje vstupní AC rozváděč modelu HYC_150: 
 

 

Obrázek 19: Vstupní AC rozváděč modelu HYC_150: 

 

Následující tabulka popisuje jednotlivé součásti zvýrazněné na obrázku výše: 
 
Identifikátor Popis 

-BE5 Měřicí přístroj střídavého proudu (kompatibilní se standardem MID) 

-FA1 Ochrana proti blesku a filtrační zařízení EMI 

-FB1 10A jistič s monitorováním poruchového proudu pro interní přívod napájení  

-FB2 
32A jistič s monitorováním poruchového proudu (volitelný, pouze pokud je 
přítomna nabíjecí AC zásuvka) 

-FC1 Obvod vstupního filtru 

-QA1, -QA2 Jistič 125 A / 3P 

-QB1 Hlavní vypínač 250 A / 4P 

-TB1 Pomocný napájecí zdroj 24 V 

-XD1 Síťové přípojnice 

-XD2 Napájecí zásuvka 230 V AC pro servis 

Tabulka 11: Součásti vstupního AC rozváděče hyperchargeru HYC_150: 
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Následující obrázek znázorňuje vstupní AC rozváděč modelu HYC_300: 
 

Obrázek 20: Vstupní AC rozváděč modelu HYC_300: 

 

Následující tabulka popisuje jednotlivé součásti zvýrazněné na obrázku výše: 
 

Identifikátor Popis 

-BE5 Měřicí přístroj střídavého proudu (kompatibilní se standardem MID) 

-FA1 Ochrana proti blesku a filtrační zařízení EMI 

-FB1 
10A jistič s monitorováním poruchového proudu pro interní přívod napájení 
a servisní zásuvku 

-FB2 
32A jistič s monitorováním poruchového proudu (volitelný, pouze pokud je 
přítomna nabíjecí AC zásuvka) 

-FC1 Obvod vstupního filtru 

-QA1, -QA2, 
-QA3, -QA4 

Jistič 125 A / 3P 

-QB1 Hlavní vypínač 500 A / 4P 

-TB1 Pomocný napájecí zdroj 24 V 

-XD1 Síťové přípojnice 

-XD2 Napájecí zásuvka 230 V AC pro servis 

Tabulka 12: Součásti vstupního AC rozváděče hyperchargeru HYC_300: 

 
Poznámka 

 
Pokud je nainstalován proudový chránič (RCD), doporučuje se typ B. 
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Pro HYC_300 je k dispozici volitelná verze HYC_300_f se třemi předřazenými pojistkami 
630 A (např. JEAN Müller 630 A AR - R2086940), které umožňují potenciální zkratový 
proud lp 48 kA. 
 

 

Obrázek 21: Vstupní rozváděč HYC_300_f s pojistkami (volitelné) 

 

2.5.3. Výstupní rozváděč 

Následující dva obrázky znázorňují výstupní DC rozváděč modelu HYC_150. 
 
 

 

Obrázek 22: Výstupní DC rozváděč modelu HYC_150 (spodní pohled) 
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Obrázek 23: Výstupní DC rozváděč modelu HYC_150 (horní pohled) 

 
Následující tabulka popisuje jednotlivé součásti zvýrazněné na obrázcích výše: 
 
Identifikátor Popis 

-BE1 DC měřicí přístroj pro DC-výstup 1 

-BE2 DC měřicí přístroj pro DC-výstup 2 (volitelný) 

-FC1 Pojistka DC výstupu 1 

-FC2 Pojistka DC výstupu 2 (volitelná) 

-KF3 Řídicí deska CTRL_IO 

-QB2.1, -QB2.2 Stykače DC výstupu 1 

-QB3.1, -QB3.2 Stykače DC výstupu 2 (volitelné, pouze pokud je přítomný DC-výstup 2) 

-QB4.1, -QB4.2 DC stykače pro přepínání Powerstacků v paralelním režimu 

-XD3.1 Záporný pól DC přípojnice pro připojení kabelu vozidla XD5 (DC-výstup 1) 

-XD3.2 Kladný pól DC přípojnice pro připojení kabelu vozidla XD5 (DC-výstup 1) 

-XD4.1 Záporný pól DC přípojnice pro připojení kabelu vozidla XD6 (DC-výstup 2) 

-XD4.2 Kladný pól DC přípojnice pro připojení kabelu vozidla XD6 (DC-výstup 2) 

Tabulka 13: Součásti výstupního DC rozváděče hyperchargeru HYC_150 
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Následující obrázek znázorňuje výstupní DC rozváděč modelu HYC_300: 
 

 

Obrázek 24: Výstupní DC rozváděč modelu HYC_300 (spodní pohled) 

 

Obrázek 25: Výstupní DC rozváděč modelu HYC_300 (horní pohled) 
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Následující tabulka popisuje jednotlivé součásti zvýrazněné na obrázcích výše: 
 
Identifikátor Popis 

-BE1 DC měřicí přístroj pro DC-výstup 1 

-BE2 DC měřicí přístroj pro DC-výstup 2 (volitelný) 

-BE3 DC měřicí přístroj pro DC-výstup 3 (volitelný) 

-BE4 DC měřicí přístroj pro DC-výstup 4 (volitelný) 

-FC1 Pojistky DC výstupu 1 

-FC2 Pojistky DC výstupu 2 (volitelné) 

-FC3 Pojistky DC výstupu 3 (volitelné) 

-FC4 Pojistky DC výstupu 4 (volitelné) 

-KF3 Řídicí deska CTRL_IO 

-QB2.1, -QB2.2 Stykače DC výstupu 1 

-QB3.1, -QB3.2 Stykače DC výstupu 2 (volitelné) 

-QB4.1, -QB4.2 Stykače DC výstupu 3 (volitelné) 

-QB5.1, -QB5.2 Stykače DC výstupu 4 (volitelné) 

-QB6.1, -QB6.2 
-QB7.1, -QB7.2 
-QB8.1, -QB8.2 

DC stykače pro přepínání Powerstacků v paralelním režimu 

-XD3.1 Záporný pól DC přípojnice pro připojení kabelu vozidla XD7 (DC-výstup 1) 

-XD3.2 Kladný pól DC přípojnice pro připojení kabelu vozidla XD7 (DC-výstup 1) 

-XD4.1 Záporný pól DC přípojnice pro připojení kabelu vozidla XD8 (DC-výstup 2) 

-XD4.2 Kladný pól DC přípojnice pro připojení kabelu vozidla XD8 (DC-výstup 2) 

-XD5.1 Záporný pól DC přípojnice pro připojení kabelu vozidla XD9 (DC-výstup 3) 

-XD5.2 Kladný pól DC přípojnice pro připojení kabelu vozidla XD9 (DC-výstup 3) 

XD6.1 Záporný pól DC přípojnice pro připojení kabelu vozidla XD10 (DC-výstup 4) 

XD6.2 Kladný pól DC přípojnice pro připojení kabelu vozidla XD10 (DC-výstup 4) 

Tabulka 14: Součásti výstupního DC rozváděče hyperchargeru HYC_300 
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2.5.4. CTRL_COM 

CTRL_COM je základní deska hyperchargeru. Nachází se v otvoru dvířek displeje. 
Obsahuje modemy, osmiportový přepínač, modul SOM a další rozhraní pro jednotlivé 
vedlejší desky nabíjecí jednotky. 
 

 

Obrázek 26: Umístění základní desky CTRL_COM v hyperchargeru 
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Obrázek 27: CTRL_COM 

 

Poznámka 

 

 
Sloty pro SIM karty jsou určeny pro mini SIM karty („standardní“ velikost). 
Nabíjecí stanice je dodávána s již nainstalovanou SIM kartou alpitronic. 
Lze vložit zákaznickou SIM kartu.  
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2.5.5. Displej vč. čtečky RFID 

Modul displeje je vybaven čtečkou RFID. 
 

 

Obrázek 28: Modul displeje 

 
Displej má následující charakteristiky: 
 

Parametry Jmenovitá hodnota 

Úhlopříčka displeje 15,6” 

Rozlišení 1366 (v) x 768 (s) pixelů 

Jas 1000 cd/m2 

Tabulka 15: Vlastnosti displeje 

 
Podporované standardy RFID jsou následující: 
 

- Protokol NFCIP-1, NFCIP-2 
- Režimy ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B PICC, NFC Forum T4T prostřednictvím 

hostitelského rozhraní 
- NFC Forum T3T prostřednictvím hostitelského rozhraní 
- ISO / IEC 14443A, ISO / IEC 14443B PCD navržené podle platformy NFC Forum 

digitalprotocol T4T a ISO-DEP 
- Režim FeliCa PCD 
- Šifrovací mechanismus MIFARE Classic PCD (MIFARE Classic 1K / 4K) 
- Značka NFC Forum 1 až 5 (MIFARE Ultralight, Jewel, značka Open FeliCa, 

MIFARE DESFire) 
- Režim ISO / IEC 15693 / ICODE VCD 
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2.5.6. CTRL_EXT 

Deska CTRL_EXT byla zavedena s hardwarovou verzí 4 a nahrazuje funkce desky DS24. 
Jejím úkolem je řídit napájení různých řídicích desek, chladicí jednotky a dalších dílčích 
součástí. Pokud má nabíjecí stanice AC výstup, dokáže také detekovat poruchový proud 6 
mA DC. 
 
Deska CTRL_EXT se nachází v otvoru displeje, přesná poloha je vyznačena na 
následujícím obrázku.  
 

 

Obrázek 29: Umístění desky CTRL_EXT v hyperchargeru 
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2.6. Další volitelná zařízení 

2.6.1. Chladicí jednotka 

Pokud je použit aktivní chlazený kabel (viz kapitola 2.1), pro každý chlazený kabel je 
potřebná chladicí jednotka. 
 
Poznámka 

 
 
V systému HYC_150 může být namontována jen jedna chladicí jednotka, 
v systému HYC_300 jsou možné maximálně dvě chladicí jednotky.  
 

 

 

Obrázek 30: Chladicí jednotka pro chlazený nabíjecí kabel (volitelná) 

 
A Přípojka chladicí kapaliny 
B Plnicí hrdlo 
C Ukazatel hladiny kapaliny 
D Chladicí ventilátory 
 
Pro usnadnění elektrické instalace hyperchargeru je třeba před připojením k síti 
demontovat chladicí jednotku (viz kapitola 4.2.4). 
 
Chladicí kapalina 
 
Jedinou chladicí kapalinou, kterou lze použít, je „innovatek Protect PRO Konzentrat“ od 
společnosti innovatek OS GmbH. Chladicí kapalina je dodávána ve výchozí koncentraci 52 
% s ochranou proti zamrznutí do teploty –40 °C. Objem náplně je přibližně 1,5 l pro 
chladicí jednotku a nabíjecí kabel. 
 
 
Pozor 

 

Upozorňujeme, že v zájmu zajištění správné funkce používejte pouze 
originální určenou chladicí kapalinu! Objednávky lze zasílat na adresu 
sales@hypercharger.it, chladicí kapalina je dodávána v 1l lahvích. 

 

D A

B

C
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Při plnění systému se ujistěte, že se v chladicím systému netvoří vzduchové bubliny, které 
by mohly snížit výkon chlazení. Během doplňování je třeba odpojit chladicí jednotku od 
napájení, aby nedošlo k přetečení. 
 

2.6.2. Tlačítko nouzového zastavení 

Tlačítko nouzového zastavení bylo povinným požadavkem normy CHAdeMO 1.0. U normy 
CHAdeMO 1.1 (od června 2016) již není povinné a standardní hypercharger není tlačítkem 
nouzového zastavení vybaven. Tlačítko nouzového zastavení lze objednat na přání. 
Při stisku tlačítka nouzového zastavení: 

- se neprodleně přeruší každý probíhající postup nabíjení, odpojí se všechny zdroje 
napájení a otevřou se stykače směrem k vozidlu; 

- hypercharger je stále interně napájen a lze k němu přistupovat přes back-end nebo 
diagnostické webové rozhraní  

- jeho stisknutí může detekovat back-end nebo diagnostické webové rozhraní. 

Deaktivace tlačítka nouzového zastavení se provádí ručně jeho vytažením směrem ven. 
Po několika minutách je nabíječka funkční a připravena na nové nabíjení.  
 

2.6.2.1. Relé externího nouzového zastavení 

 
K dispozici je také možnost externího nouzového zastavení, které lze aktivovat 
prostřednictvím externího napájecího zdroje 230 V AC (poskytovaného zákazníkem). Pro 
tento případ je uvnitř dvířek displeje pod deskou CTRL_EXT instalováno relé (viz kapitola 
2.5.6) – zákazník k němu může přivést kabeláž zvenčí. 
 

 

Obrázek 31: Umístění relé v hyperchargeru 
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Externí kabel 230 V se připojuje ke svorkám N, L a PE.  
 
V závislosti na požadavcích lze aktivovat spoušť na pracovní proud nebo podpětí.  
 
Chcete-li aktivovat spoušť na podpětí, připojte kontakty C1 a NO. Tento režim umožňuje 
nabíjecí stanici pracovat, když je aktivováno relé a je přiváděno napětí.  
 
Spoušť na pracovní proud umožňuje nabíjecí stanici pracovat, když relé není aktivováno. 
Když je přivedeno napětí na kontakty N, L a PE, tento kontakt se otevře a nabíjecí stanice 
je v režimu nouzového zastavení. Chcete-li aktivovat tento režim, připojte kontakty C2 a 
N2.  
 
Relé by mělo být nastaveno na „auto“. Chcete-li zkontrolovat funkčnost, můžete relé 
nastavit ručně na „0“ nebo „1“, ale poté jej nastavte zpět na „auto“.  
 

 

Obrázek 32: Možnosti připojení externího nouzového zastavení 

 
 
Poznámka 

 Podrobné pokyny k instalaci si můžete vyžádat od podpory 
hyperchargeru (support@hypercharger.it).  
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2.6.3. Snímače nárazu 

Do hyperchargeru lze instalovat volitelné snímače nárazu. Ty může nainstalovat zákazník 
nebo společnost alpitronic na vyžádání, musejí být však poskytnuty zákazníkem.   

 

2.6.4. Spínače dveřních kontaktů 

Chcete-li detekovat otevření dvířek hyperchargeru prostřednictvím zákaznického back-
endu, lze volitelně objednat spínače dveřních kontaktů. 
 

2.6.5. Terminál kreditní karty 

Společnost alpitronic používá bezkontaktní čtečku COR A20 s řadičem OPM-C60 od firmy 
CCV Germany. Před montáží terminálu kreditní karty musí zákazník uzavřít smlouvu 
s poskytovatelem platby, jako je BS-Payone, Concardis nebo CCV. Společnost alpitronic 
pak obdrží správně nakonfigurovaný terminál CCV, který je následně nainstalován do 
nabíjecí stanice. ID terminálu poskytovatele odešle zákazník do společnosti alpitronic a 
následně je nainstalováno do terminálu (zákazník může případně provést konfiguraci po 
dodání hyperchargeru). 
 
Terminál kreditní karty poskytnutý zákazníkem lze nainstalovat také v případě, že se jedná 
o jeden z výše uvedených modelů.   
Terminál kreditní karty podporuje všechny běžné kreditní a bankovní karty a uskutečněné 
platby lze s určitým časovým zpožděním zobrazit na back-end 
 

 

Obrázek 33: Bezdotykový terminál kreditní karty (model COR A20) 
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2.6.6. Bezbariérový hypercharger 

Produktová řada hyperchargerů nabízí bezbariérové verze, které jsou navrženy tak, aby 
byly je mohly obsluhovat zdravotně postižené osoby. V takovém případě je obrazovka 
umístěna níže o 20 cm.    
 

 

Obrázek 34: Bezbariérový hypercharger 
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3. Balení, přeprava a skladování  

3.1. Balení 

Hypercharger je dodáván ve speciálním dřevěném obalu (100% recyklovatelné dřevo). 
Jako vycpávka je použita vrstvená polyetylenová obalová pěna (Stratocell-R 01-01), která 
musí být zlikvidována samostatně.  

 
Následující obrázek a tabulka uvádějí informace o balení a velikosti pro oba typy 
nabíječek. 
 

 

Obrázek 35: Balení hyperchargeru 

 
Typ Š [mm] H [mm] V [mm] 

HYC_150 1200  800 2340 

HYC_300 1200 1120 2340 

Tabulka 16: Rozměry balení 
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Následující tabulka umožňuje snadný výpočet hmotnosti různých konfigurací 
hyperchargeru v závislosti na typu skříně, počtu Powerstacků, počtu DC nabíjecích 
rozhraní a chladicích jednotek (max. 1 u HYC_150 a 2 u HYC_300). 
 

Typ Hmotnost 
hyperchargeru [kg] 

Hmotnost 
obalu [kg] 

Rozměr 
závitu  
pro šrouby 
s okem 

HYC_150 
s…  počet Powerstacků 
c…  počet nabíjecích rozhraní 
cu…počet chladicích jednotek 

~ 200+s*95+c*30+cu*12 
<462 

100 dřevo 
3 Stratocell 

2 x M12 

HYC_300 
s…  počet Powerstacků 
c…  počet nabíjecích rozhraní 
cu…počet chladicích jednotek 

~ 250+s*95+c*30+cu*12 
<774 

115 dřevo 
4 Stratocell 

4 x M12 

Tabulka 17: Maximální hmotnost a velikost závitu pro šrouby s okem pro různé typy hyperchargerů 

 

3.2. Přeprava a skladování 

 
Pozor 

 

 
Hypercharger musí být ve svém dřevěném obalu a přepravován svisle! 
 

 

 

Obrázek 36: Přeprava ve svislé poloze pomocí paletového nebo vysokozdvižného vozíku 

 
Vedle přepravy pomocí paletového nebo vysokozdvižného vozíku lze hypercharger 

přemísťovat pomocí jeřábu s využitím dvou (skříň HYC_150) nebo čtyř (skříň HYC_300) 

zvedacích ok. Tato zvedací oka jsou namontována přímo na skříni a vyčnívají z obalu, 

takže je umožněna manipulace s nabíječkou umístěnou stále v ochranném obalu. 
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Pozor 

 

 
Maximální úhel popruhu musí být 55°. 
Minimální vzdálenost od háku jeřábu ke střeše hyperchargeru musí být 
775 mm. Pokud tuto vzdálenost nedodržíte, hrozí nebezpečí prohnutí 
střechy.   
 

 

 

Obrázek 37: Zvedací oka v horní části obalu 

 
 
Pozor 

 

Hypercharger musí být skladován v původním obalu při relativní 
vlhkosti vzduchu 0–95 % (bez zamlžování) a teplotách -40 °C až + 55 
°C. 
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3.3. Rozbalení 

Doporučujeme hypercharger dopravit na cílové místo ve svém původním obalu a teprve 
zde jej rozbalit. Následující obrázky znázorňují postup rozbalování hyperchargeru: 
 

Způsob vybalení hyperchargeru 

1 2 3 4 5 

  

 

 

  
Demontujte 
základnu 
hyperchargeru. 

Demontujte 
šrouby a 
zvednutím 
odstraňte horní 
kryt. 

Demontujte šrouby 
na všech hranách 
a demontujte boční 
panely. 

Demontujte 
šrouby na 
předním a 
zadním panelu.   

Demontujte přední a 
zadní panel. 

6 7 8 9 10 

       
Odstraňte 
obalový materiál. 

Otevřete servisní 
dvířka.  

*Demontujte 
šrouby na základní 
desce 
hyperchargeru.  

Otevřete dvířka 
nabíjecího 
kabelu.  

Otevřete dvířka 
displeje.  
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11 12 13 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
Demontujte chladicí jednotku, 
pokud je přítomna. 

*Demontujte šrouby 
na základní desce 
hyperchargeru.  

Zavřete všechna 
dvířka, zvedněte 
hypercharger jeřábem 
a odstraňte paletu.  

Obrázek 38: Vybalení hyperchargeru 
 

*Pozor 

 

Před povolením upevňovacích šroubů mezi hyperchargerem a paletou 
musí být hypercharger zabezpečen proti převrácení. Toto zabezpečení 
musí být zachováno až do konečné montáže na základ. 

 
Poznámka 

 Tyto šrouby lze během instalace znovu použít. Používají se k 
namontování hyperchargeru na základní desku (viz kapitola 4.1.4). 
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4. Instalace hyperchargeru a jeho uvedení do provozu 

V této kapitola je popsána instalace mechanických a elektrických částí hyperchargeru. 
Doporučujeme hypercharger nainstalovat podle následujících kroků: 
 

- Prostorové uspořádání místa (kapitola 4.1.1) 
- Umístění betonového základu (kapitola 4.1.2) 
- Montáž základny hyperchargeru na základ (kapitola 4.1.3) 
- Příprava síťových napájecích kabelů (kapitola 4.2.3). 
- Montáž hyperchargeru na základní desku (kapitola 4.1.4) 
- Připojení k síti (kapitola 4.2.4) 

 

4.1. Instalace mechanických součástí hyperchargeru 

Na následujícím obrázku jsou uvedeny příslušné mechanické součásti určené k instalaci: 
 

 

Obrázek 39: Příslušné mechanické součásti hyperchargeru určené k instalaci 

 
 

Distance (Vzdálenost) HYC_150 HYC_300 

HT 2 250 mm (± 3 mm) 2 250 mm (± 3 mm) 

WC 300 mm 300 mm 

WOL 357 mm (± 3 mm) 357 mm (± 3 mm) 

WOR 519 mm (± 3 mm) 516 mm (± 3 mm) 
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Tabulka 18: Vzdálenosti 

4.1.1. Prostorové uspořádání místa 

Při instalaci hyperchargeru je třeba zajistit minimální vzdálenost od možných předmětů 
v jeho okolí, aby bylo zajištěno dostatečné proudění vzduchu a dostatek prostoru pro 
případný servis nebo údržbu. 
 
Pozor 

 

Umístění hyperchargeru je třeba zvolit tak, aby se předešlo případným 
škodám způsobeným předvídatelnými okolnostmi. 

       
    

 
Obrázek 40 uvádí doporučené a minimální vzdálenosti, které by měly být dodrženy během 
instalace na místo. Doporučené vzdálenosti jsou určeny pro pohodlnou údržbu 
hyperchargeru, zatímco povinné vzdálenosti představují absolutní minimum pro úkony 
údržby, např. pro provedení výměny Powerstacku.  
 
Pozor 

 

V každém případě je nutné dodržet minimální šířky únikových cest 
stanovené zákonem. 

 

Před instalací je nutné zkontrolovat, že jsou dodrženy všechny zákonné 
požadavky na místo instalace (např. stabilita proti převrácení, ochrana 
proti nárazu, účinky mrazu atd.). 

 

S ohledem na ergonomii a mechanickou ochranu proti nárazu musí být 
každý nabíjecí výstup umístěn co nejblíže parkovacímu místu, kde má 
probíhat nabíjení. Věnujte pozornost poloměru kabelu (Obrázek 5). 

 
Poznámka 

  
Okolní povrch musí být v ideálním případě zcela rovný. 
 

 
 
 

K zajištění ochrany nabíjecí stanice proti nárazu je třeba poskytnout 
mechanickou ochranu s dostatečnou stabilitou.
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Obrázek 40: Doporučené vzdálenosti pro uspořádání místa 

 
Pokud je provozní místo hyperchargerů v uzavřeném nebo částečně uzavřeném prostředí, 
je nutné zabránit proudění vzduchu z výstupu vzduchu do vstupu vzduchu. Jakákoli 
překážka v cirkulaci vzduchu může vést ke snížení výkonu nabíjecí stanice. 
 
Následující body jsou převzaty z publikace německých pojišťoven o prevenci škod (VdS 
3471): 

- v bezprostřední blízkosti nabíjecí stanice nesmí být skladovány žádné vysoce 
hořlavé materiály;  

- nabíjecí stanice nejsou povoleny v místech s nebezpečím vzniku požáru podle 
normy VdS 2033; 

- doporučuje se instalace požárního poplachového systému (tam, kde je to vhodné), 
aby bylo možné včas detekovat požár; 

- v případě instalace v garážích je nutné vzít v úvahu předpisy pro garáže; 
- v napájecím obvodu je doporučeno použít dodatečnou přepěťovou ochranu. 
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4.1.2. Umístění betonového základu 

Hypercharger musí být namontován na pevném podkladu, což může být betonový základ 
nebo betonová podlaha. Při dimenzování základu se doporučuje provést statickou analýzu 
únosnosti podle příslušných norem. 
 
Základ lze objednat také volitelně od společnosti alpitronic (sales@hypercharger.it). Má 
rozměry 80 x 80 x 102 cm, váží 770 kg a lze jej použít jak pro HYC_150, tak pro 
HYC_300. 
 

 

Obrázek 41: Betonový základ hyperchargeru 

 
Poznámka 

 Základ hyperchargeru je určen pro větrné zóny úrovně 3 (maximální 
rychlost větru 27,5 m/s; zatížení větrem qb= 0,47 kN/m²) a kategorie 
terénu II. 

 

Pro umístění základu hyperchargeru nejsou k dispozici žádné šrouby s okem. Pro tento 
účel se doporučuje vložit podpěrný nosník (dřevěný trám / dvojitý nosník T) do středového 
otvoru (viz Obrázek 41), pomocí kterého může být základ zvednut a umístěn jeřábem. 
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Na plochu 1 x 1 m by měla být zhotovena čistá vrstva alespoň 10 cm. Základ by měl být 
zasypán materiálem GW, GI, SW, si podle DIN 18196 a zhutněný ve vrstvách. 
 
Poznámka 

  
Základ by měl být zasypán ke spodnímu okraji desky pro vstup kabelů.  
 

 
 

 

Obrázek 42: Zásyp základu 
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4.1.3. Montáž základny hyperchargeru na základ 

Základna hyperchargeru (nebo základní deska) se dodává s hyperchargerem a je 
připevněna na vnější straně dřevěného obalu. 
 

 

Obrázek 43: Základna hyperchargeru 

 
Základna hyperchargeru obsahuje desku pro vstup kabelů s kabelovými průchodkami, 
které jsou určeny na základě objednaných kabelů. Používá se pro vedení síťových kabelů 
– podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole 4.2 o elektrické instalaci. 

 

Následující dva obrázky znázorňují základny hyperchargeru vč. desek pro vstup kabelů 
a uvádějí jejich rozměry.  
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Obrázek 44: základna hyperchargeru pro HYC_150 (rozměry v mm) 

 
 

 

Obrázek 45: základna hyperchargeru pro HYC_300 (rozměry v mm) 

 
Pozor 

 

Použití desky pro vstup kabelů je povinné! Pokud není použita, může 
docházet k nasávání prachu a nečistot, což může hypercharger 
poškodit. 

 
Základna hyperchargeru musí být připevněna k betonovému základu. Síťové napájecí 
kabely pro připojení hyperchargeru k síti prostupují základem a deskou pro vstup kabelů. 
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Základna tak upevňuje připojení síťového napájení k hyperchargeru pomocí kabelových 
průchodek.   
 
 
Poznámka 

 Pokud byl objednán betonový základ, jsou s hyperchargerem dodávány 4 
upevňovací šrouby (M16 x 80 mm) a podložky (M16 x 30 mm). 

 Pokud základ nebyl objednán samostatně, k montáži základny na základ 
musejí být použity šrouby z nerezové oceli.   

 
Pozor 

 

Šrouby musí být utaženy utahovacím momentem 90 Nm. 

 
Umístění základnové desky a kabelových vstupů musí vycházet ze základu. 
 

 

Obrázek 46: Umístění základny HYC_150 (modrá) a HYC_300 (červená) na základu 
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Obrázek 47: Vyrovnání základny a desek pro vstup kabelů na základu 

 
 
 
 
 
Vnější rozměry modelu HYC_150 (vzhledem ke středu základní desky) jsou uvedeny na 
následujícím obrázku, specifikace viz Tabulka 19. 
 

  

Obrázek 48: Vzdálenosti mezi základnou a vnějšími rozměry HYC_150 (pohled shora) 
 

Vnější rozměry hyperchargeru HYC_300 (vzhledem ke středu základní desky) jsou 
uvedeny na následujícím obrázku, viz Tabulka 19.  
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Obrázek 49: Vzdálenosti mezi základnou a vnějšími rozměry HYC_300 (pohled shora) 

 
Distance (Vzdálenost) HYC_150 HYC_300 

DC 420 mm 420 mm 

DI 100 mm 235 mm 

DIB 32 mm (± 3 mm) 38 mm (± 3 mm) 

DO 210 mm (± 3 mm) 366 mm (± 3 mm) 

WC 300 mm 300 mm 

WI 200 mm 200 mm 

WIB 86 mm (± 3 mm) 86 mm (± 3 mm) 

WOL 357 mm (± 3 mm) 357 mm (± 3 mm) 

WOR 519 mm (± 3 mm) 516 mm (± 3 mm) 

Tabulka 19: Vzdálenosti mezi základní deskou a vnějšími stranami nabíjecí stanice 

 

4.1.4. Montáž hyperchargeru na základní desku 

Před připevněním hyperchargeru k základně musí být připraveny napájecí kabely (viz 
kapitola 4.2.3).  
 
Po provedení tohoto kroku lze hypercharger umístit na základnu pomocí jeřábu (pomocí 
zvedacích ok na horní straně) a pevně přišroubovat. 
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Poznámka 

 
 

K upevnění lze použít šrouby (čtyři šrouby M12 x 30 mm a podložky 32 
mm), kterými je hypercharger při dodání připevněn k dřevěné paletě (viz 
kapitola 3.3).   
 

 
Můžete také použít 30 nebo 40mm podložku 

 
 

Pozor 

 

Šrouby musí být utaženy utahovacím momentem 90 Nm. 
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4.2. Elektrická instalace 

Dimenzování kabelů a ochranných zařízení mimo hypercharger musí být provedeno 
v souladu s místními předpisy a s ohledem na technické specifikace hyperchargeru 
uvedené v kapitole 11. 
 

4.2.1. Schéma hyperchargeru HYC_150 

Na následujícím obrázku je uvedeno schéma hyperchargeru HYC_150: 
 

 

Obrázek 50: Schéma hyperchargeru HYC_150 
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4.2.2. Schéma hyperchargeru HYC_300 

Na následujícím obrázku je uvedeno schéma hyperchargeru HYC_300: 
 

 

Obrázek 51: Schéma hyperchargeru HYC_300 

 
Poznámka 

 Pojistky označené červeně (viz Obrázek 51) jsou přítomné pouze pro 
volitelnou variantu HYC_300_f (viz kapitola 2.5.2). 
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4.2.3. Příprava síťových napájecích kabelů 

Před namontováním základny hyperchargeru musejí být základem a základnou 
hyperchargeru přivedeny napájecí kabely.  
 
V závislosti na modelu jsou k dispozici různé desky pro vstup kabelů, jak je popsáno 
v kapitole 4.1.3. 
 

HYC_150 HYC_300 

5x otvor M40 pro kabelové průchodky s 
rozsahem upnutí: 19–28 mm (L1, L2, L3, N, 
PE) 
 
 
1x* otvor M20 pro kabelové průchodky s 
rozsahem upnutí: 7–13 mm 
 
2x* otvor M25 pro kabelové průchodky s 
rozsahem upnutí: 11–17 mm 
(pro datový kabel, je-li použit) 
 

10x otvor M40 pro kabelové průchodky s 
rozsahem upnutí: 19–28 mm (2 x L1, L2, L3, N, 
PE každý) 
 
1x* otvor M20 pro kabelové průchodky s 
rozsahem upnutí: 7–13 mm 
 
2x* otvor M25 pro kabelové průchodky s 
rozsahem upnutí: 11–17 mm 
(pro datový kabel, je-li použit) 
 

* Další možné požadované konfigurace musejí být vyžádány zákazníkem 

Tabulka 20: Dostupné desky pro vstup kabelů pro základnu hyperchargeru 

 
Potřebné kabelové průchodky se určují podle typu síťového napájecího kabelu a musejí 
být definovány při objednávání hyperchargeru.  
 
Poznámka 

 
 
Pokud potřebujete upravit standardní provedení desky pro vstup 
kabelů, obraťte se na prodejní tým (sales@hypercharger.it).  
 

 
K připojení kabelů lze použít kabelová oka M12–M16 (nejlépe M16 pro usnadnění 
připojení).  
 
Pro určení polohy kabelových ok lze použít tzv. kabelovou šablonu. Tu lze objednat 
samostatně.  
Tato kabelová šablona se montuje na základnu hyperchargeru a napodobuje polohu, kde 
budou umístěny kabelové průchodky na vstupním AC rozváděči. Použitím kabelové 
šablony lze kabelová oka snadno umístit do správné polohy a připevnit, aniž v tom bránil 
omezený přístup uvnitř skříně (viz Obrázek 55 a Obrázek 56). Po namontování kabelových 
ok na kabelovou šablonu lze utáhnout kabelové průchodky a upevnit připojovací body 
k rozváděči ve správné poloze.  
 
 
 
 

mailto:sales@hypercharger.it
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Obrázek 52: Kabelová šablona, která se používá k přípravě síťových napájecích kabelů (HYC_150 
vlevo a HYC_300 vpravo) 

 

Jakmile jsou kabelová oka ve správné poloze, lze kabelovou šablonu odstranit a 
pokračovat s dalšími kroky montáže mechanických součástí (viz kapitola 4.1.4). 

 

Poznámka 

 Mosazné objímky mají délku 55 mm, vnější průměr 30 mm a vnitřní 
průměr 8 mm. 

 U modelu HYC_300 nejsou nutné dva vodiče PE a N (viz Obrázek 52); 
stačí jeden vodič uzemnění a jeden nulový vodič. Dimenzování musí být 
zvoleno podle místně platných předpisů.   
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4.2.4. Připojení k síti 

Nabíjecí stanice hypercharger lze použít v napájecích sítích typu TT, TN-S, TN-C a TN-
CS.  
 
Pozor 

 

Je třeba brát v úvahu nezbytná ochranná opatření proti úrazu elektrickým 
proudem a další požadavky specifické pro danou zemi. 

 

Tento výrobek je určen pro prostředí typu A (průmyslové). Použití tohoto 
výrobků v prostředích typu B (obytné, komerční a malé firmy) může 
způsobit nežádoucí elektromagnetické rušení. V takovém případě může 
být nutné, aby uživatel přijal vhodná opatření pro zmírnění účinku.  

 

V závislosti na konfiguraci sítě a konfiguraci hyperchargeru (počet 
Powerstacků, kvalita síťového napětí) může proud ochranného vodiče 
dosáhnout proudu až 500 mA Berte to prosím v úvahu při navrhování 
ochranného uzemnění a přijímání ochranných opatření. 
 
Vzhledem ke zvýšenému svodnému proudu je vyžadován minimální 
průřez ochranného vodiče ≥ 10 mm² CU nebo ≥ 16 mm² AL 

 

 
Hodnoty elektromagnetické kompatibility tohoto výrobku vyhovují limitům 
rušivého napětí třídy A <= 20 kVA (IEC 61851-21-2:2018). 
 

 
 
Po dokončení montáže mechanických součástí hyperchargeru (viz kapitola 4.1) lze připojit 
napájecí kabely na hlavní straně k přívodním přípojnicím hyperchargeru.  
K tomu použijte šrouby M12 x 25 mm a utáhněte je přesným utahovacím momentem 35 
Nm. 
 

 

Obrázek 53: Připojení přívodních přípojnic (HYC_150 vlevo, HYC_300 vpravo) 
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Obrázek 54: Boční pohled na přívodní přípojnice (HYC_150 vlevo, HYC_300 vpravo) 
 

 
Poznámka 

 

Pokud se používá chlazený kabel (volitelný doplněk), před připojením k 
síti je nutné demontovat chladicí jednotku (jednotky) pro chlazený 
nabíjecí kabel (viz 2.6.1). Proto demontujte upevňovací šrouby, odpojte 
všechny kabely (označte je, abyste je mohli později správně znovu 
připojit) a vyjměte chladicí jednotku.  

 

 

Obrázek 55: Dostupné místo pro instalaci v hyperchargeru pro HYC_300 (1) 
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Obrázek 56: Dostupné místo pro instalaci v hyperchargeru pro HYC_300 (2) 

 
Doporučené průřezy vodičů: 
 

Model 
 
Připojení napájecího zdroje 
 

Průřezy vodičů 

HYC_150 

L 1, 2, 3 1 x 150 nebo 180 mm2 

N 1 x 25 mm2  

PE (PEN) 1 x 150 nebo 180 mm2 

HYC_300 

L 1, 2, 3 2 x 150 nebo 180 mm2 

N 1 x 25 mm2  

PE (PEN) 1 x 150 nebo 180 mm2 

Tabulka 21: Doporučené průřezy vodičů 

 

Průřezy vodičů musí být zkontrolovány a dimenzovány podle jištění a délky kabelu.  

 

Poznámka 

 

Vzhledem k tomu, že nulovým vodičem protéká pouze proud pro servisní 
zásuvku (max. 10 A) a (pokud je k dispozici) proud pro nabíjení 
střídavým proudem (max. 32 A), může být průřez vodiče ve srovnání s 
aktivními vodiči menší.  
Obzvláště u modelu HYC_300 postačuje jedno napájecí vedení pro 
nulový vodič, lze druhou kabelovou průchodku zaslepit. 
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4.2.5. Přepěťová ochrana 

Hypercharger je standardně vybaven přepěťovými ochranami typu 1 + 2 + 3. To znamená, 
že nabíjecí stanice může být instalována v zóně LPZ 0A. Je důležité zajistit připojení 
k vhodnému uzemňovacímu systému, přičemž je třeba se řídit právními požadavky 
konkrétní země. 
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4.3. Kontroly před prvním zapnutím 

Provoz této nabíjecí stanice musí být prováděn v souladu s níže uvedenými zkušebními 
pokyny. Všechny níže uvedené pokyny jsou považovány za povinné a musí je provádět 
obsluha nabíjecí stanice.  
 
Po přepravě a instalaci zkontrolujte následující body: 
 

Kontrola Provedení 

Vizuální kontrola 
mechanických součástí 

Dokonalý stav mechanických součástí všech namontovaných 
zařízení 

Šroubové spoje,  
utažené 

Namátková nebo úplná kontrola utahovacích momentů na svorkách 
a mechanických šroubových spojích. 

Systém uzemnění Přesvědčte se, zda je uzemnění v souladu s podmínkami 
specifickými pro dané místo a platnými normami. 

Přepěťové ochrany 
napájecích vedení 

Přesvědčte se, zda napájecí vedení obsahuje přepěťovou ochranu 
v souladu s normou ISO 61439-2 / -7 a normami platnými v dané 
zemi. 

Selektivita Je nutné otestovat selektivitu zajištěním toho, že vypnutí jističe 
způsobí pouze zařízení umístěné před místem vzniklé chyby. To 
musí být testováno v souladu s normou ISO 61439-2 AS a dalšími 
normami specifickými pro danou zemi. 

Provozní stav Zohlednění provozních podmínek v místě instalace (např. 
mechanického, chemického, korozního namáhání) podle normy ISO 
61439-2/-7 a také odchylky od norem specifických pro danou zemi. 

Ochranný kryt Po připojení hlavního napájecího vedení je třeba zkontrolovat, že 
byly nainstalovány ochranné kryty. 

Zařízení na ochranu proti 
zbytkovému proudu 

Kontrola, zda je vyžadován nebo zda byl namontován jistič 
zbytkového proudu mimo nabíječku v souladu s podmínkami 
specifickými pro dané místo a platnými normami. 

Zkratová odolnost Jmenovitý proud a zkratová odolnost hlavního přípojnicového 
systému s ohledem na předřazené ochranné zařízení podle ISO 
61439-2/-7. 

Automatické vypnutí 
napájení 

Musí být splněny požadavky normy IEC 60364-4-41, oddíl 411 

Tabulka 22: Kontroly, které je nutné provést před uvedením do provozu 

  



  

hypercharger – Návod k obsluze a Instalační příručka 
Hardware 
Verze 1-1 

Strana 72 z 107 4 Instalace hyperchargeru a jeho uvedení do provozu 

 

Všechna práva vyhrazena. Reprodukce tohoto dokumentu, a to i částečná, je povolena pouze se souhlasem společnosti 
alpitronic Srl 

4.4. Protokol o uvedení do provozu 

 
Během uvádění do provozu lze použít následující protokol, který obsahuje nejdůležitější 
kontrolní body: 
 
Základní údaje: 
 

Klient  

ID-nabíječky-klienta (EVSE-ID)  

Sériové číslo nabíječky  

Model ☐  HYC 150                  ☐  HYC 300 

Maximální příkon dostupný na 
místě instalace (kW) 

 

Dostupná správa zatížení ☐  Ano                     Výrobce/model: 

Cylindrická vložka zámku ☐  alpitronic      ☐  Klient, popis: 

 
 

Typ umístění ☐  Veřejné          ☐  Soukromé 

Adresa nabíječky  

Souřadnice GPS Zeměpisná šířka:  Zeměpisná délka:  

Společnost zajišťující instalaci  

Jméno technika  

Datum uvedení do provozu  

 
 
Stávající nabíjecí zásuvky (zaškrtněte políčko): 
 

 1 2 3 4 

CCS2 HPC (chlazené)     

CCS2_400A     

CCS2_250A     

CCS2_200A     

CHAdeMO_200A     

CHAdeMO_125A     

GB/T     

CCS1     

AC/Typ 2  
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Kontroly před prvním zapnutím:  
 

Kontrola Provedeno Výsledek 

Externí vizuální kontrola nabíječky (poškození, 
závady) 

☐ ☐ OK   ☐ Deficitní 

Kontrola stability ☐ ☐ OK   ☐ Deficitní 

Umožněn přístup k nabíjecí stanici? ☐ ☐ OK   ☐ Deficitní 

Kontrola kabelových přípojek ☐ ☐ OK   ☐ Deficitní 

Kontrola pojistek ☐ ☐ OK   ☐ Deficitní 

Vizuální kontrola šroubových spojů (přítomnost 
těsnicího vosku)? 

☐ ☐ OK   ☐ Deficitní 

Vyjměte a znovu vložte SIM karty ☐ ☐ OK   ☐ Deficitní 

Pokud je k dispozici chladicí jednotka: Správná 
hladina chladicí kapaliny? Správně připojeno? 

☐ ☐ OK   ☐ Deficitní 

Je vnitřek nabíječky čistý a bez stop 
kondenzace? 

☐ ☐ OK   ☐ Deficitní 

Kontrola vzdušných a povrchových vzdáleností ☐ ☐ OK   ☐ Deficitní 

Kontrola filtračních vložek ☐ ☐ OK   ☐ Deficitní 

Je správné napětí v síti? ☐ ☐ OK   ☐ Deficitní 

Funkční kontrola elektrických ochranných 
zařízení 

☐ ☐ OK   ☐ Deficitní 

Je proveden systém uzemnění? Jsou spoje pro 
vyrovnání potenciálu spojité? 

☐ ☐ OK   ☐ Deficitní 

 

Komentář: 

 

 

 

 

Kontroly při prvním zapnutí:  
 

Kontrola Provedeno Výsledek 

Kontrola hluku ventilátoru a čerpadla (je-li 
k dispozici) 

☐ ☐ OK   ☐ Deficitní 

Funkční kontrola čtečky RFID ☐ ☐ OK   ☐ Deficitní 

Kontrola funkce tlačítek na obrazovce ☐ ☐ OK   ☐ Deficitní 

Kontrola funkce obrazovky ☐ ☐ OK   ☐ Deficitní 

Funkční testování LED kroužků na konektorech ☐ ☐ OK   ☐ Deficitní 

 

Komentář: 

 

 

 

 

 



  

hypercharger – Návod k obsluze a Instalační příručka 
Hardware 
Verze 1-1 

Strana 74 z 107 4 Instalace hyperchargeru a jeho uvedení do provozu 

 

Všechna práva vyhrazena. Reprodukce tohoto dokumentu, a to i částečná, je povolena pouze se souhlasem společnosti 
alpitronic Srl 

Zkoušky nabíjení musí být provedeny pro každé jednotlivé nabíjecí místo:  
 

Relace 
nabíjení 

Špičkový 
výkon 

Nabitá energie  Provedeno Výsledek 

Nabíjecí místo 
1 

  ☐ ☐ OK   ☐ Deficitní 

Nabíjecí místo 
2 

  ☐ ☐ OK   ☐ Deficitní 

Nabíjecí místo 
3 

  ☐ ☐ OK   ☐ Deficitní 

Nabíjecí místo 
4 

  ☐ ☐ OK   ☐ Deficitní 

AC (je-li 
k dispozici) 

  ☐ ☐ OK   ☐ Deficitní 

 
Komentář: 

 

 

 

Musí být přiloženy následující fotografie:  

☐ Dvířka displeje, dvířka kabelu a servisní dvířka. Každá dvířka zavřená a otevřená 

☐ Typový štítek (štítek na vnější spodní straně hyperchargeru) 

☐ Deska CTRL_COM s viditelnými připojeními 

☐ Výstupní strana výstupního rozváděče 

☐ Možná stávající chladicí jednotka (jednotky) 

☐ Fotografie umístění 

 

Výsledky testu: 

☐ Potvrzujeme, že nabíjecí zařízení vyhovuje příslušným normám. 

☐ Podle obecně uznávaných technických pravidel je zajištěno bezpečné používání 

zatěžovacího zařízení, pokud je používáno v souladu s určením 

 

 

Protokol o uvedení do provozu včetně fotodokumentace zašlete na následující e-mailovou 
adresu: support@hypercharger.it. 

 

V případě problémů jakéhokoli druhu se můžete obrátit na náš tým podpory hyperchargerů: 
+39 0471 096 333 

 

Datum, podpis:  

 

 

mailto:support@hypercharger.it


hypercharger – Návod k obsluze a Instalační příručka 
Hardware 
Verze 1-1 

 
5 Diagnostika a parametrizace Strana 75 z 107 

 

Všechna práva vyhrazena. Reprodukce tohoto dokumentu, a to i částečná, je povolena pouze se souhlasem společnosti 
alpitronic Srl 

5. Diagnostika a parametrizace 

Po úspěšné instalaci mechanických a elektrických částí hyperchargeru lze jeho správnou 
funkci ověřit pomocí nástroje pro diagnostiku a parametrizaci. Diagnostické webové 
rozhraní lze načíst prostřednictvím libovolného prohlížeče se standardní IP adresou: 
 
Standardní IP Adresa 192.168.1.100 

Tabulka 23: Výchozí IP adresa nabíjecí stanice 

 
Další informace o uživatelském rozhraní naleznete v softwarové verzi tohoto návodu 
k obsluze a instalační příručky. 
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6. Obsluha hyperchargeru 

6.1. Zahajte relaci nabíjení 

6.1.1. Autorizace 

Pomocí své uživatelské karty se autorizujte tak, že ji přidržíte na čtečce RFID 
(bezkontaktní ikona pod obrazovkou). 
 

 

Obrázek 57: Autorizace 

 

 

Obrázek 58: Poloha čtečky RFID 
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Poznámka 

 

 
Pokud nabíjecí stanice běží v tzv. režimu „Kiosk mode“ (režim terminálu), 
není nutná žádná autorizace. V takovém případě můžete zahájit nový 
proces nabíjení přímo stisknutím tlačítek pod označením „Nová relace“ 
na obrazovce. 
 

 

 

Obrázek 59: Režim terminálu 

 

 

Obrázek 60: Kontrola ID 
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6.1.2. Zvolení nabíjecího konektoru 

Vyberte nabíjecí konektor, pomocí kterého chcete nabíjet své elektrické vozidlo. Nabídkou 
můžete procházet stisknutím čtyř tlačítek pod oknem displeje.  
 

 

Obrázek 61: Zvolte konektor 

 
 
 

 

Obrázek 62: Tlačítka pro procházení 
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Poznámka 

 
 
V závislosti na konfiguraci nabíjecí stanice se mohou zobrazit další 
symboly v důsledku instalace jiných nabíjecích konektorů.  
 

 
„HPC“ znamená nabíjecí kabel chlazený kapalinou.  

  
Chcete-li přejít k výběru jazyka, stiskněte tlačítko zcela vlevo.  
 

 
 

 

Obrázek 63: Volba jazyka 
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6.1.3. Připojení konektoru 

Po výběru typu konektoru vás displej požádá o připojení příslušného nabíjecího kabelu. 
Zapojte kabel nabíječky, který začne modře blikat, do zásuvky ve vozidle.  

 

 

Obrázek 64: Připojení konektoru 
 

 
Poznámka 

 
 
Pokud používáte kabely CHAdeMO, ujistěte se, že jsou správně 
připojeny.  
  
 

  
U nabíjecích kabelů CCS se ujistěte, že je vozidlo správně uzamyká.   
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6.2. Během nabíjení 

 

6.2.1. Přehled nabíjení 

 
Nyní se zobrazí překrytí aktivního procesu nabíjení.   
 

 

Obrázek 65: Přehled nabíjení 

 
V levé polovině obrazovky naleznete informace o nabíjecím proudu, napětí a výsledném 
nabíjecím výkonu.  
 
V pravé polovině obrazovky naleznete odhadovaný zbývající čas do dosažení 80 % (stav 
nabíjení na plný výkon) a později 100 % (plné nabití SoC), stejně jako aktuální stav 
baterie, již dobitou energii a dobu nabíjení. 
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Pokud jsou nabíjena současně dvě vozidla, zobrazí se překrytí ve zmenšené podobě (viz 
Obrázek 66). 
 

 

Obrázek 66: Přehled nabíjení se dvěma aktivními nabíjecími procesy 
 

 
Poznámka 

 
 
Upozorňujeme, že displej se může u jednotlivých operátorů lišit. Někteří 
operátoři tyto informace skrývají. V takovém případě můžete zkontrolovat 
stav nabití SoC ve vozidle.  
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6.3. Ukončení relace nabíjení 

6.3.1. Ukončení režimu spořiče obrazovky 

Po určité době se aktivuje spořič displeje. Chcete-li opustit tento režim, znovu podržte 
uživatelskou kartu na čtečce RFID (viz kapitola 6.1.1). 
  

6.3.2. Zastavení nabíjení 

Probíhající relaci nabíjení můžete kdykoli ukončit stisknutím tlačítka „Stop“ v dolní části 
překrytí.   
 

 

Obrázek 67: Zastavení nabíjení 

 
Po stisknutí tlačítka je třeba odpojit nabíjecí kabel od vozidla (viz Obrázek 68).  Připojte jej 
řádně zpět k držáku konektoru kabelu nabíjecí stanice.  

 

 

Obrázek 68: Odpojte konektor 
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6.4. Postupy pro řešení chybových zpráv 

 

6.4.1. Neúspěšná autorizace 

 

Obrázek 69: Neúspěšná autorizace 

 
 

Pokud se zobrazí tato chybová zpráva, zkuste znovu přiložit kartu na čtečku RFID.  
 
 

6.4.2. Konektor není k dispozici 

 

Obrázek 70: Konektor není k dispozici 

 
Všechny nabíjecí body jsou aktuálně obsazeny. Počkejte, dokud se neuvolní nabíjecí 
konektor. 
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6.4.3. Konektor je poškozený 

 

Obrázek 71: Konektor je poškozený 

 
Pokud se zobrazí tato zpráva, operátor je o závadě již informován a co nejdříve závadu 
odstraní. Mezitím použijte jiný nabíjecí konektor, je-li to možné. 

 

6.4.4. Chyba komunikace s vozidlem 

 

Obrázek 72: Chyba komunikace 

 
Když se zobrazí tato chybová zpráva, vozidlo nemohlo navázat spojení s nabíjecí stanicí. 
Zkuste znovu zahájit relaci nabíjení na nabíječce. Pokud to nepomůže, zkuste jet s 
vozidlem několik metrů dopředu a dozadu, abyste resetovali technologii nabíjení a 
„probudili ji“ z možného pohotovostního režimu. 
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6.4.5. Zablokování konektoru se nepodařilo 

 

Obrázek 73: Zablokování konektoru se nepodařilo 

 
V tomto případě není vozidlo schopno konektor řádně uzamknout.  
 
Pozor 

 

Podržte kabel v zásuvce, dokud neuslyšíte zamykací mechanismus 
vozidla a spouštění proces nabíjení! 

 

6.4.6. Vozidlo signalizovalo chybu 

 

Obrázek 74: Chyba vozidla 

Vozidlo signalizuje chybu nabíjení. Zkuste znovu zahájit relaci nabíjení na nabíječce. 
Pokud to nepomůže, zkuste jet s vozidlem několik metrů dopředu a dozadu, abyste vozidlo 
„probudili“ z možného pohotovostního režimu. 
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6.4.7. Nouzové zastavení 

 

Obrázek 75: Nouzové zastavení 

 
Bylo stisknuto nouzové tlačítko. Zkuste odemknout nouzové tlačítko a restartovat relaci 
nabíjení.   
 

6.4.8. Nabíjecí stanice mimo provoz 

 

Obrázek 76: Probíhá údržba 

 
Probíhá aktualizace softwaru. Po dokončení bude hypercharger opět k dispozici. 
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7. Popis chyb a řešení 

Pozor 

 

Pozor 
 
Věnujte pozornost všem výstražným upozorněním v kapitole 1.3 

 
 

Popis chyby Možná příčina chyby Odstranění chyby 

Displej zůstává tmavý Žádní napájení Zkontrolujte, zda jsou zapnuté 
jističe. 

Nelze zapnout Powerstack Vypnutý jistič (-QA1-QA4) 
Powerstacku 

Zapněte příslušný jistič 

Žádná komunikace s back-
endem 

Žádné připojení přes Ethernet 
nebo mobilní síť 

Zkontrolujte připojení ethernetové 
sítě (-XF2) a/nebo antény 
(-TF1) 
 
Spusťte nabíjecí stanici 
v diagnostickém režimu a použijte 
diagnostický nástroj k další určení 
poruchy. 

Není možné nabíjení Chyba v konfiguraci nabíjecí 
stanice 

Spusťte nabíjecí stanici 
v diagnostickém režimu a použijte 
diagnostický nástroj k další určení 
poruchy. 

Tabulka 24: Popis chyb a jejich odstranění 
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8. Údržba 

Pozor 

 

Věnujte pozornost všem výstražným upozorněním v kapitole 1.3 

8.1. Přehled úkonů údržby 

V zájmu zajištění bezpečného provozu nabíjecí stanice je nutná pravidelná údržba nebo 
kontrola bezpečnostního zařízení. Všechny níže uvedené pokyny jsou považovány za 
povinné a musí je provádět operátor v uvedených intervalech.  
Tabulka 25 poskytuje přehled požadovaných úkonů údržby. V závislosti na individuálních 
provozních podmínkách hyperchargeru mohou být nutné další úkony údržby, takže níže 
uvedený seznam nelze považovat za úplný. 
 

Úkon údržby Provedení Interval 

Sestava nabíjecího kabelu Výměna kompletní sestavy nabíjecího kabelu Po 10 000 
nabíjecích 
cyklech 

Proudové chrániče Funkční zkouška jističe zbytkového proudu Ročně 

Hlavní vypínač, spínač 
uvolnění napětí 

Zkontrolujte správnou funkci Ročně 

Ověření ochranných 
opatření 

Při vypnuté nabíjecí stanici zkontrolujte odpor mezi 
uzemněním napájení a všemi externě přístupnými 
neizolovanými částmi skříně (skříň, přídavné díly, 
šrouby). 

Ročně 

Kontrola čistoty 
a kondenzace 

Zkontrolujte, zda je vnitřek ovládací skříně čistý 
a bez stop kondenzace. 
Zkontrolujte odtok vody na držáku konektoru kabelu 
a AC zásuvce. Zkontrolujte, zda není poškozené 
těsnění a zda je správně umístěné. 

Ročně 

Šroub Namátková nebo úplná kontrola utahovacích 
momentů na svorkách a mechanických šroubových 
spojích. 

Ročně 

Přepěťová ochrana Zkontrolujte, zda je zcela funkční přepěťová ochrana Ročně 

Ventilační filtry Výměna filtrů Ročně 

Hladina chladicí kapaliny Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny (ukazatel 
hladiny náplně) 

Ročně 

Koncentrace chladicí 
kapaliny 

Zkontrolujte koncentraci chladicí kapaliny (zkouškou 
refraktometrem). 
Pokud je koncentrace nižší než 50 %, lze ji upravit 
přidáním koncentrátu chladicí kapaliny. 

Ročně 

pH chladicí kapaliny Zkontrolujte pH (optimální hodnota pH: mezi 8 a 9) 
chladicí kapaliny. 
Pokud je pH nižší než pH 7,7, chladicí kapalinu 
vyměňte. K dostatečnému zajištění ochrany je nutná 
výměna většiny chladicí kapaliny. 

Ročně 

Tabulka 25: Úkon pravidelné údržby 
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8.2. Funkční zkouška jističe 

Obraťte se k servisním dvířkům a stiskněte označené tlačítko jističe (štítek FB2) ve 
spodní části nabíjecí stanice. 
 

 

Obrázek 77: Funkční zkouška jističe 

 
Pozor 

 

Pokud je přítomný druhý jistič (FB1), proveďte stejný test funkce! 
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8.3. Funkční test hlavního vypínače 

Vypněte hlavní vypínač (štítek QB1). Počkejte, dokud nezhasnou všechny LED diody 
Powerstacků.  
Poté vypínač znovu zapněte.  
 

 

Obrázek 78: Funkční test hlavního vypínače 

 

8.4. Ověření ochranných opatření 

Chcete-li provést tuto kontrolu, vypněte hlavní vypínač (štítek QB1, viz obrázek výše) 
a připravte si digitální multimetr.  
 
Pozor 

 

Vypněte hlavní vypínač! 
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Obrázek 79: Digitální multimetr 

Zkontrolujte odpor mezi uzemněním napájecím konektorem a všemi externě přístupnými 
neizolovanými částmi skříně, přídavnými díly a šrouby.  
 

8.5. Kontrola čistoty a kondenzace 

Zkontrolujte, zda je vnitřek ovládací skříně čistý a bez stop kondenzace.  
 

8.6. Zkontrolujte nabíjecí kabel 

Zkontrolujte, zda jsou všechny nabíjecí kabely v perfektním stavu. Ujistěte se, že žádné 
součásti kabelu (kabel, konektor, kolíky, kabelová objímka, zajišťovací mechanismus) 
nejsou znečištěné, rozdrcené, prasklé, opotřebené, spálené nebo jinak poškozené. 
Zkontrolujte také neporušenost izolace a pevné utažení všech šroubů.  
 

8.7. Zkontrolujte šrouby 

Proveďte namátkovou nebo úplnou kontrolu utahovacích momentů na svorkách 
a mechanických šroubových spojích.  
 
Kabely připojené k přípojnicím vstupního rozváděče (L1, L2, L3, N, PE): Utahovací 
moment 35 Nm 
 
Připojení vstupních a výstupních kabelů Powerstacků a jejich připojení na výstupním 
rozváděči: Utahovací moment 15 Nm 
 
Kabely na šroubovém spoji v horní části dvířek s kabely: Utahovací moment 15 Nm 
 
 
Poznámka 

 

 
Máte-li pochybnosti o příslušných utahovacích momentech, můžete se 
obrátit na tým podpory a požádat jej o „přehled utahovacích momentů“.  
support@hypercharger.it nebo +39 0471 096 333 
 

 
 
 
 

mailto:support@hypercharger.it
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8.8. Zkontrolujte přepěťovou ochranu 

Zkontrolujte zobrazení funkce označené na následujícím obrázku. Zelená označuje 
správnou funkci, červená označuje vadu. 
 

 

Obrázek 80: Kontrola přepěťové ochrany 

 

8.9. Připojení SIM karet 

S vypnutou nabíjecí stanicí vyjměte SIM karty z příslušného slotu a zlehka stiskněte SIM 
slot tak, aby kontakty byly následně v lepším styku a zajišťovaly lepší připojení. 
 
Pozor 

 

Vložte SIM karty zpět do správných slotů! 

 

 

Obrázek 81: Stlačte slot SIM karty 
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8.10. Vyměňte filtrační vložky 

Filtrační vložky měňte pravidelně.  
 
 
Poznámka 

 
 
Vložky jsou obzvláště namáhané v období jara kvůli zvýšenému výskytu 
pylů. Po tomto období se tedy doporučuje filtrační vložky vyměnit.  
 

 
 
Filtrační vložky jsou umístěny ve dvířkách displeje a nabíjecího kabelu. V modelu 
HYC_300 je přítomno deset filtračních vložek a v modelu HYC_150 je pět filtračních 
vložek. Filtry lze vyjmout vytažením držáků (Obrázek 82: Výměna filtračních vložek, 
Obrázek 82, vlevo). Vyměňte staré vložky za nové a znovu připevněte držáky (Obrázek 
82, vpravo). 
 
 

 

Obrázek 82: Výměna filtračních vložek 
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8.11. Zkontrolujte chladicí kapalinu 

Přistupte k chladicí jednotce ve spodní části dvířek nabíjecího kabelu. 
 

8.11.1. Kontrola hladiny chladicí kapaliny 

 
Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny.  
 
 
Poznámka 

 
 
Stávající hladinu chladicí kapaliny snadněji zkontrolujete, pokud otevřete 
víko nebo použijete svítilnu.  
 

 

 

Obrázek 83: Kontrola hladiny chladicí kapaliny 

 
Poznámka 

 

 
Pokud je třeba chladicí kapalinu doplnit a pokud sériové číslo chladiče 
začíná na 18B nebo 19B, informujte prosím tým podpory hyperchargeru. 
support@hypercharger.it nebo +39 0471 096 333 
 

mailto:support@hypercharger.it
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8.11.2. Kontrola koncentrace chladicí kapaliny 

Zkontrolujte koncentraci chladicí kapaliny pomocí refraktometru. Pokud je koncentrace 
nižší než 50 %, lze ji upravit přidáním koncentrátu chladicí kapaliny. 
 

 

Obrázek 84: Zkontrolujte koncentraci chladicí kapaliny pomocí refraktometru 

 

8.11.3. Zkontrolujte pH chladicí kapaliny 

Zkontrolujte pH chladicí kapaliny pomocí standardních testovacích proužků. Optimální 
hodnota pH je mezi 8 a 9. Pokud je pH nižší než pH 7,7, chladicí kapalinu vyměňte.  
 
 
Poznámka 

 

 
Obvykle není třeba měnit veškerý obsah chladicí kapaliny, k 
dostatečnému zajištění ochrany je nutná výměna většiny chladicí 
kapaliny.  
 

 

 
Pokud je třeba chladicí kapalinu doplnit a pokud sériové číslo chladiče 
začíná na 18B nebo 19B, informujte prosím tým podpory hyperchargeru. 
support@hypercharger.it nebo +39 0471 096 333 
 

 

8.12. Zavřete hypercharger 

 
Po dokončení úkonů údržby správně zavřete všechna dvířka. 

mailto:support@hypercharger.it
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9. Opravy a servis 

Opravu vadných součástí usnadňuje modulární konstrukce hyperchargeru. 
 
Pozor 

 

Upozorňujeme, že veškeré opravy hyperchargeru mohou provádět 
výhradně vyškolení pracovníci v souladu s požadovanými právními 
a bezpečnostními opatřeními! 

 

Před provedením jakýchkoli oprav se poraďte s podporou hyperchargeru. 
support@hypercharger.it nebo +39 0471 096 333 

 

Věnujte pozornost všem výstražným upozorněním v kapitole 1.3 

 
 
 
Poznámka 

 
 
Více informací o školeních o hyperchargerech si můžete vyžádat na 
training@hypercharger.it. 
 

 Pro objednávky náhradních dílů můžete kontaktovat 
sales@hypercharger.it.  

 
Pokyny k opravě lze vyžádat od podpory hyperchargeru. 

 
 
Tým podpory hyperchargerů je k dispozici od pondělí do pátku od 8:00 do 12:00 a od 
13:00 do 17:00. Můžete zavolat na číslo 39 047 096 333 nebo napsat e-mail na 
support@hypercharger.it.  

mailto:support@hypercharger.it
mailto:training@hypercharger.it
mailto:sales@hypercharger.it
mailto:support@hypercharger.it
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10. Likvidace 

Elektrická a elektronická zařízení obsahují materiály, součásti a látky, které mohou být 
nebezpečné a které představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí. Hypercharger 
a jeho součásti proto nesmí být likvidovány společně s domovním odpadem, ale musí být 
shromažďovány odděleně.  

Hypercharger podléhá směrnici WEEE 2012/19 / EU (Odpad z elektrických a 
elektronických zařízení), která je v zemích EU implementována odlišně. V závislosti na 
zemi musí distributoři a/nebo výrobci registrovat a hlásit exportovaná množství elektrických 
a elektronických zařízení a případně musejí uhradit poplatek.  

 

Dřevěné a plastové obaly musí být zlikvidovány samostatně. Ohledně vhodných sběrných 
míst se obraťte na místní úřad. 

 

Poznámka 

 
 
Pro více informací kontaktujte podporu hyperchargeru nebo se obraťte 
přímo na specializované poradenské centrum WEEE.  
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11. Technické specifikace 

Celkový stav a provozní podmínky: 
 

Parametr Jmenovitá hodnota 

Stupeň krytí IP54 

Mechanická odolnost proti nárazu 
(IEC62262) 

IK10 

Místo instalace Uvnitř i venku 

Typ instalace Montáž na podlahu (základní deska) 

Přístup Neomezený (i pro laiky) 

Nadmořská výška instalace Maximálně do 2 000 mnm 

Rozsah vlhkosti pro přepravu nebo 
skladování 

0–95 % rel. (bez zamlžení) 

Rozsah vlhkosti pro provoz 0–95 % rel. 

Stupeň znečištění Stupeň znečištění třídy 3 

Kategorie přepětí OVC III 

Stupeň krytí Třída 1 (ochranné uzemnění) 

Rozmezí skladovacích teplot -40 °C až +55 °C 

Rozsah provozní teploty -30 °C až +40 °C (+55 °C se snížením 
výkonu) 

Podporované režimy nabíjení Režim 4 s volitelným AC nabíjením 22 kW 
(režim 3) 

Max. průtok vzduchu HYC_150 1 800 m3/h 

Max. průtok vzduchu HYC_300 3 600 m3/h 

Tabulka 26: Technické údaje 

 
 

Typ Šířka [mm]  Délka [mm] Výška [mm]  Hmotnost [kg] 

HYC_150 854 420 2250 viz Tabulka 17 
v kapitole 3.1 

HYC_300 854 732 2250 

Tabulka 27: Mechanické údaje 

 
Údaje o elektrickém připojení v závislosti na konfiguraci: 
 
HYC_150 
 

Parametr Jmenovitá hodnota 

Provozní napětí 400 V AC +N +PE (± 10 %) 

Frekvence 50 Hz (± 5 %) 

Jmenovitý proud max. 250 A 

Průřez připojovacích svorek Přípojnice se závitem M12 

Jmenovitý špičkový výdržný proud Ipk 17 kA (špička) 

Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw 4 kA (efektivní hodnota) 

Tabulka 28: Elektrické připojení pro HYC_150 
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HYC_300 
 

Parametr Jmenovitá hodnota 

Provozní napětí 400 V AC +N +PE (± 10 %) 

Frekvence 50 Hz (± 5 %) 

Jmenovitý proud max. 500 A 

Průřez připojovacích svorek spojovací šroub 2x12 mm 

Jmenovitý špičkový výdržný proud Ipk 17 kA (špička) 

Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw 4 kA (efektivní hodnota) 

Tabulka 29: Elektrické připojení pro HYC_300 

 
HYC_300_f 
 

Parametr Jmenovitá hodnota 

Provozní napětí 400 V AC +N +PE (± 10 %) 

Frekvence 50 Hz (± 5 %) 

Jmenovitý proud max. 500 A 

Průřez připojovacích svorek spojovací šroub 2x12 mm 

Potenciální zkratový proud Ip 48 kA (efektivní hodnota) 

Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw 4 kA (efektivní hodnota) 

Tabulka 30: Elektrické připojení pro HYC_300_f 

 
Hypercharger je určen pro přímé připojení k síťovému napájení. 

 
Spotřeba energie v pohotovostním režimu 
 
Uvedené hodnoty, viz Tabulka 31, se vztahují k síti napájení 400 V. V závislosti na počtu 
kabelových chladičů, desek CTRL_IO a osvětlených držáků konektorů se může navíc 
zvýšit aktivní výkon až o 10 W. 
 

Nastavení Počet 
Powerstacků 

Verze 
Powerstack 

Jalový 
výkon 

Činný 
výkon bez 
režimu 
úspory 
energie 

Činný výkon 
s režimem 
úspory 
energie 

HYC_150  
V3 / V4 

1 V4 3,4 kvar 65 W 45 W 

2 V4 4,9 kvar 100 W 60 W 

1 V5 1,8 kvar 65 W 45 W 

2 V5 1,8 kvar 100 W 60 W 

HYC_300 
V3 

1 V4 4,3 kvar 65 W 45 W 

2 V4 5,8 kvar 100 W 60 W 

3 V4 7,3 kvar 135 W 75 W 

4 V4 8,8 kvar 170 W 90 W 

1 V5 2,8 kvar 65 W 45 W 

2 V5 2,8 kvar 100 W 60 W 

3 V5 2,8 kvar 135 W 75 W 

4 V5 2,8 kvar 170 W 90 W 
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Nastavení Počet 
Powerstacků 

Verze 
Powerstack 

Jalový 
výkon 

Činný 
výkon bez 
režimu 
úspory 
energie 

Činný výkon 
s režimem 
úspory 
energie 

HYC_300 
V4 

1 V4 2,9 kvar 65 W 45 W 

2 V4 4,4 kvar 100 W 60 W 

3 V4 5,9 kvar 135 W 75 W 

4 V4 7,4 kvar 170 W 90 W 

1 V5 1,4 kvar 65 W 45 W 

2 V5 1,4 kvar 100 W 60 W 

3 V5 1,4 kvar 135 W 75 W 

4 V5 1,4 kvar 170 W 90 W 

Tabulka 31: Spotřeba energie v pohotovostním režimu 

 
Rádiová komunikace 
 
Rádiový modem hyperchargeru podporuje následující frekvenční pásma: 
 

Frekvenční pásmo Přenosová úroveň  
(Maximální jmenovitý výkon) 

WCDMA B1, B8 (UMTS900, UMTS2100) 24 dBm 

LTE FDD B1, B3, B7, B8, B20, B28 23 dBm 

GSM 900 33 dBm 

GSM 1800 30 dBm 

Tabulka 32: Frekvenční pásma a přenosové úrovně HYC_150 / HYC_300 
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12. Prohlášení o shodě 
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