
טעינת רכבים חשמליים בישראל



רקע–רכב היברידי וחשמלי 
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EV)חשמלייםרכביםשלסוגיםארבעה – Electric Vehicles):
HEV)היברידירכב• – Hybrid Electric Vehicle)
PHEV-Plug-In)נטעןהיברידירכב• PEV)מ"ק20-100טווח
BEV)חשמלירכב• – Battery Electric Vehicle)מ"ק100-400טווח
FCEV)דלקתאיי"עהמונעחשמלירכב• – Fuel Cell Electric Vehicle)



...עבר רחוק
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שינוי הרגלים–) אירופה(התנהגות צרכנים 
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בדרך

ציבוריים-באזורים חצי

בביתבעבודה

הרגל חדש הרגל ישן

...מנסיעה לצורך תדלוק בתחנת דלק

...להטענת הרכב בכל מקום חניה



בית פרטי

בעבודה
ציבוריים-מקומות חצי

בית משותף

10-16 hours
Time flexible

10-16 hours
Time flexible

4-16 hours
Somewhat flexible

6-10 hours
Time flexible

מדרכה

40-120 minutes
Somewhat flexible

טעינה בשעות הלילה

טעינה בשעות היום

בדרך

10-40 minutes
No flexibility
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הביתמקום טעינה מועדף 
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Survey of 12,510 Norwegian BEV drivers:
“How often do you charge at…”



ההיררכיה של טעינת רכבים
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תחזית לעתיד הקרוב
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:גודל מצברים•
40-60kWh-רכבים קטנים יעברו בהדרגה ל•
70-100kWhרכבים גדולים ופרמיום יתוכננו עם גודל מצברים של •
מ שנתפס בתודעה כמספק עבור רוב הנהגים"ק400-ל כדי לספק טווח של כ"הנ•
מ"ק500רכבי פרמיום יספקו טווח של עד •

:טעינה מהירה•
נתפס  ', דק30תארך 50kWטעינה מהירה בהספק של 30-40kWhברכבים עם גודל מצבר של •

)'סנטר וכופאואר, מרכזי קניות(כזמן מקובל במקומות בהם הנהג עוצר לפרק זמן ארוך יחסית 
120-150kWנדרש מטען של ' דק12מהירה במשך -כדי לספק טעינה אולטרה•
תארך שעה עד שעה  50kWטעינה מהירה בהספק של 60-100kWhברכבים עם גודל מצבר של •

כדי לספק טעינה  . 'דק30תארך 120-150kWמהירה עם מטען של -טעינה אולטרה, וחצי
350kWנדרש מטען של ' דק12מהירה במשך -אולטרה



טווח הנסיעה גדל
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הפתרונות שלנו
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Apps+ תוכנת ניהול  AC/DC–עמדות טעינה  ,  התקנה, E-Mobilityשירותי 
טעינה, שירותי אחזקה

 CHARGING STATIONSנדידה, ציבורית
FOR HOME, BUSINESS AND PUBLIC. 

FROM 3.7 kW to 350 kW.



סוגי שחקנים בשוק טעינת הרכבים
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סוגי לקוחות בשוק טעינת הרכבים
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B to C)העבודהבמקוםפרטיתחניה,משותפים,פרטייםבתים,
)הציבוריבמרחב
B to B)רכבציי–עבודהמקומות,ציבורי-חצי(

B to B To C



תוכנת שליטה
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Tenant /  white label
pla tform (mobile/ desktop)

Proposition
Configura tion

Invoicing
& Reimbursement

API pla tform 
& integra tions

Roaming ConnectivityUser 
Management



סוגי מטענים לרכבים
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זמן 
טעינה

הספק שימוש נפוץ סוג

במשך  
הלילה

3.7-7.4 
KW

במשך הלילה ביתי

'שע3-8 7.4 – 22
KW

מקומות  , בזמן חניה
...קניונים, עבודה

Semi -
public



סוגי מטענים לרכבים
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זמן טעינה הספק שימוש נפוץ סוג

טווח נסיעה  
מ תוך  "ק100

'דק30

<40KW ,  מתחם ציבורי
,תחנות דלק

צמתים מרכזיים

Public
חצי מהיר

AC

טווח נסיעה  
מ תוך  "ק100

'דק10

>50KW ,  מתחם ציבורי
, תחנות דלק

צמתים מרכזיים

Public
מהיר
DC



DCמטעני 
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DC QuickCharger (QC) 50 kW / 125 A
Works as a standalone charger or as a power unit
AC & DC charging connectors are included in the housing
Can charge AC and DC simultaneously
Has an AC / DC converter
Includes AC and DC controllers
Has independent AC and DC electrical protections 

User Unit (UU) 125 A / 200 A
Must be connected to a QuickCharger or Power Unit
AC & DC charging connectors are included in the housing
Can charge AC and DC simultaneously
Does not have an AC / DC converter
Includes only an AC controller 

Power Unit (PU) 125 A
Must be connected to a User Unit, as it doesn’t include any charging connectors
Has an AC / DC converter
Includes only a DC controller
Has independent AC and DC electrical protections 



אולטרה מהיריםDCמטעני 
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User Unit (UU) 500 A
Up to 350 kW / 950 V 
Must be connected to a Power Unit
Equipped with an HMI controller 
Does not have an AC / DC converter
Equipped with a part of the pumping system for cooled cable (the other part of the pumping system 

is included in the cooling system) 
Equipped with a cooled cable 
Available with both CCS2 and CHAdeMO connectors 

Power Unit (PU) 375 A
Must be connected to a User Unit, as it doesn’t include any charging connectors
Has an AC / DC converter
Includes only a DC controller
Equipped with integrated energy meters
Has independent AC and DC electrical protections 
Cooling Unit (CU)
This unit is used to cool down charging cables when the current is higher than 200 A 
This unit can be connected to two User Units 



אולטרה מהיריםDCמטעני 
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Europe’s first High-power 350kW charging stations in 2017



סוגי סוקטים
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Load Balancing–ניהול עומסים 
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.תודה

C h a r g i n g    Y o u r   W a y
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